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شاأح

الفيويى.ابراه!ممحمد".

ثقافة:وانغربالأضلامببنالحضارىالتحدىإش!كالية

)براهيممحمداستلاء/وعولمةمفقودوحوارازدراء

.م6002؟العربىالفكردارالقإهر؟:.+-الفيومى

!.!.(ب!ما4أ-صماة6

ببليزجبرأفيةملئ،رجاعاتجم!تملى

779-ا-.2602-9تدمك:

والغردت.الإسلام2-.والسباسةإلإضلإم-ا

.لعنوان.أ-01ؤالحضارة!شلاما3-

-وبباعةألكترونىممع

ي!"!ث+،+.

يخنفئ+ؤاخرا!نصفبم

شعبانع!ما؟محناء

2دءهبهأ/00032،اص!برنمك:اقمر
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لربهغالرصمبملثم

المقكملا

قضية-متفرقةمراحلعلىكتبتموضوعاقهأنرغم-الكتابهذايعالج

نأمطالعاتىخلالمنلىتبينفلقد،أمريكى/والغربالإسلامبينالعلاقة

سياسةمنهيصدرفماوالبغضاء،الشنآنروحعلىالشرقمععلاقاتهيقيمالغرب

منيستبطنإنماوالتعاونالودلباسمنيظهرهفيمافليسحواراتأومفاوضاتأو

إرهابياإلاالشرقيرىلادائماوهو.بفريستهالنمروشراسةترحملاعداوة

.الشرقحجرفىتقعأمريكى/الغربديارفىتقعجريمةوكل،إرهابيةوثقافته

علىالصواريخراجماتترميهاالتىالمفاهيمتلكالكتابذلكيناث!:هنامن

فيناقش:والإسلامالشرق

المسلمين.تخلفأسباب!

.الفكرىالحواررسالةمستقبل!

ثقافتين.بينالفكرىالحوارسيكلوجية*

الجبار.الماردذلكالعولمة"

والعشرين.الواحدالقرنخصائص!"ص

ايإصلاح.وحركاتالسياسىالإسلام!

والأصولية.السياسىالإسلام!

والإسلامى.القومىالعروبىالتيار!

منيبدأدائمافالحوار،وثقافتهوفكرهووحدتهالإسلامتنهشقضاياوهذه

يقفومنالمقابلالطرفتعنىولاتعنينامفاهيمومنواحدطرفومنجانبنا

حصنه.أمانإلايعنيهلاالدفاعموقف

الحوار.قضاياوتهمهما.متكافئينبينإلايكونلاالصحيحوالحوار
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يات01!محتو

الموضوع

المقدمة

المحتويات

المسلمينتخلفأصباب(1)

والاسنعمارالأورو!ىالجنستفوقنظرية)2(

الحضاراتحواررسالةمسنقبل31(

ثقافتينبينالفكرىالحوارسيكلوجية(4)

العربىالثقافىالخطابومشروعانعولمة)5(

اتعلمومستقلوالعشرينالواحدالقرنخصاثص)6(

والغربالإسلامبينالحضارىوالتحدىالعولمةاشكالات)7(

والسياسىالدينىالاصلاحوحركاتالسياسىال!!لام)8(

والأصوليةالسياسىالإسلام)9(

والإصلامى..القومىالعروبىالحوار(01)

الصفحلا

15

53

57

96

301

117

131

913

145
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ا!سلمينقخالفأسباب

عزاللهأنيخبرناوالقبرآن"توحدية،روالأديانأعظم-مبدئهفى-الإسلام

ؤئوسنىإبراهيتميهؤمئينتابزخاإنيلثآؤخيياؤا.لذيئوخابهؤمئىقاالل!ينثنتكم)شتغوجل

منإتيهيختييالقةاتئيتذغوفغقااثفث!ئريهنغتىكئريخيهثتفزفواولاالل!ينأقيفواأنوجميحئ

.(الشورىأ!،ينيثقنإتيهؤيفدييخثناغ

افييلايم،فىالطبيعةمع.اللهعلاقاتعنمختلفةالبشرمعاللهوعلاتات

نجثى-الرازىالدينفخرفرقيوقد،الحالتينفىتصرفهايختلفاللهفقدرةولذلك

الوجى"،.إ(*وإعالمالخلقإعاليمبين-"الغيب"مفاتيحبالمعروفالعظيمتفسيره

كلفىبخلقه.العالمصيانةيؤكدالمستمروالخلققوانينهاالطبيعةكائناتفلكل

الضرؤرية.الطاعة-كونافىالعالمصيانةبم(369)تالأشعريوعند،لحظة

-الالمتقان!معالموخط،والايمانالبقلبينبالتوازنللناشأتىقدرالإسلام-

المادةبين.تجمحاليتىالاتصالنقطةأيفتاتوهوالربانىطوالكشمموالإنسانىالجهدبين

.ثمأولههيعوهاأن"الناسوعلى،وئبدكةمتطوؤةط(جماحم!قوةيعطيهوذلك،والروح

ت.ا-!--؟!يشخدموها.ة

ا-"."هالفكزا!سلابىثىلحركةأاببدالاجنهاد

توضحالتمالطريقة-الانتباهيستدعىبثمكل!)1(-إقبال)محمدعرفوقد

!الاجتهاد،وهى!،الإسلامىالفكرفىالحركة!مبدأالوجودحقيقةل!نسان

الأزلية.0الرسالةلنارسمتهالذىاللحظاتمنلحظةكلفىلنكشف

محمود.عباسترجمة.الذينىالفكرتجديد)1(
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الا.ساسىالمبدأهو)هذاالاجتهإدعلىتقومالإسلاميةمالنهظنةكانتهنامن

يكونأنعلىقادرإسلامأى،الحىالإسلأمنهضصةروادالمصلحونبهنادىالذى

صرنا"ءفىالضروريةالتاريخيةالتغيراتمبدأ

تمييزمعرفةوهو،للنهضةالأساسىالثرطالاجحهاد.!!ؤإنجارودى:بقول

"الوحىالقرآنمن(نطلافاالتوحيدواتباعأالتقليد!ظلاممنوالخروجالأولويات

منتثخلصالتىالتقنيهوققديسعلمانيةمنالمعاضر!الوثنياتومحاربة،فيلمقى"،

خدمةفىوضغت،لمذاصبو!نه،2والمعنىال!دت-لأعنالسؤالوه!-"لماذاإ،.ا.لسؤال

وثنياتمحاربةوكذلك،كوكمضانتحارإلىوقادتنا،ايقوةهـارادة!الأعميالازدياد

.الوثنياتتلكتبررالتىالأيديولوجيةواننظموالمنفعةالذولة

القرآنلأن؟الأحأديثمنقليلأعدذاواستخدمالقياسحنيفةأبوط!رولقد.

مرتبة،القرآنودونرصولهقلبعلىاللهمنإلهامبشرىحملأموالحديثاللةكلانم

الفاثقةوبالمفأرة،بخطئهمثلآاعتزفعندماالفارقهذابنفسه!الشىأوضحوثفد

التخيل.بتلقيحخطأ!يو*النبىثم!ه"الذىللفلاح

شعبتربيةعلى"يغتمد-إقبال!محمدكتبكما-حنيفةأثى!ومنهبئ

المبادئيستخرجكاقافإنهالمنطلقهذاومن،عالميةلريعةنواةليكؤنيستخدمه

لمعاداتمستلهقاالواقعيةالحالاتعلىويطهقهاللبشريةالإجتماعيةلملحياةالقاكضة

)مثلالتطبيقهذانتيجةوهى،وقوائد.الأحكام،يواجهه7إفيىللث!هعبالنو-عية

وهذه؟الشعبلهذابالنسبةمح!ددمعنىلهاالجوائم(2لعقوباتاالنبي!بيةالقو!د

تطبقأنيمكنلاالأحكامفهذهولذلكذاتها؟حدفىغايةليس!تالملاحظة

حنيفةأبويطبقيمأجليمامنالذىالسببهووهذا،الثادمةالأجيالعلىبصرامة

".متفتحةوطبيعةمتتنيرمفهومذاكانقلقد،تعسفىبشكلالمبادئهذهاستعمال

8الإسلامدولةسقومر1،()

الإسلاأتاريخعيي.بصماتهاتركتالتىالضعفنواجىأنجطرامنكان

منوبدلأ،القانونوروحالأمةواقعبينالدولةمفهومفىالتوازنعدمالسياسى

.؟بغوةتحؤلت،المنلمينجماعة-بينللثورىثمرة-كانتكما-الدولةتظلأن

نث!طرالذىالخطيرالانقسامأننذكرأنوحسبنا،وراثيةسلطةإلىالانقلابات
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تفرق!نتيجةيكنلمغربهةوأكرىشرقبةإمبراطبررية:شطرينالإصلامىالعالم

:-عروةأحمديقرلكما-نستطع!القولهدامن.أسرتينبينكانإنمامذهبى

أساسينةعلىتقومالإسلامفىاللرلةفكرةإن

الإنسانية.0الإديسلأبمرسالة:الأول

.اليوموإقعمنانطلإفاالإسلاميةالأمةمشتقبل:والثانى

والقدريلا4الجبريلامذهبىشيوع(2)

موضوعالإسلإععهكا!ووهئاالقدويةأسظورةنهذمأن.بمبهانالأهميةومن

العقائديةالقحميرأتبعدقيخدممافيهوجدواالذينالإسلامأعداءإلىمحبب

اء،.ص.إء-.لل!تتة

لعارضتالثانىالقرن!بدايةفىوبخاصة،الهجرىالأولالقرننهايةومنذ

ؤالعلمالقؤةالنلأ:لهأنبلتغوىالجبزمذهبيعلمونالذين"الجبريةلماطائفتابقوة

هـارادة،!لانسانبصشوبجةبينالعلاقةمثسكلةفى-روجو!الذبنو)القدرية!،وحده

مننجنه،،.الإتانأفعالتجديدأرل!إرادتبهاقتضتاللهكاناذابأنهيلقول-الله

فداللهداممايايعلها!ألاالممكنمنيبهنلمالتى،لإفجالجملىالم!نتحيك+إن.يجاقبه

.ط!*----":،!.أرادها

اإنسانكلهدىاللهإن:.ويقول،"ءسلملجبزية"القكري!يلغتىالقرآنىوالوحى

-!.وهذا،قانؤو:ضئز،رلن.-لطتيعة،حياتهيصلحماإلى

النثرك،الىوالداعينوالعصاةتتأتهاالآشرارعلىالجبرية0مذهبوردوقد

ص014

باالثةئئاةقؤأتثركضااتذين)شيفول:القيرإل!!قال.كماخطزاأخطائهمأعظبموكآلط

قلقلذافوا،تجأ!نا!ختئقثيهئممنكفبنقي،ا+لذينكذيلثدثيءمنولا-ءخزفناآنازفاأدثئركنا!ؤلا

الأنعاملم.!!أتخرمئونإلأآتئبئالظن"ؤإنإلأتتبغودطانئاكئفلكئخرخوةقنيخذكم

يثاغؤمن!فيؤمنلثاءفقنزبكغفيائخق)ؤقلالقرآنيوضحالصراحةوبنفس

يشويمطكاثففلبقاءيفاثواي!تغيئوال!انسئرادفقابهغأخاطناراللطابمينأغدناإئافئيكفز
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)إئا:أيفتاونجلعزاللهويقولالكهف،،!"أئرفففاؤستاةتالثئرأبئيئنائؤخوة

!.("ألاالإنسان!كفوراؤإقافاكرأإفاألئبيلقذيناة

.ييالحواضروبغدادقرطبةالإسلاميةالجامعةهذهمنالثقافةاستنارتولقد

فىا..:انتكافلشكنهافىالثقافةفيهابدتمناحثلاثةعلىالإسلامية

"العلاقاتاكتشافإفىيهدفالذىالتجريبىس!منهجهللعلموجد،العلم-

.!.-..ء.عللهاوترتيبالأشياء،بين

فىوتجلمتهر.بالله-وعلاقتهشىءكلمعنئحلىانعكاسوفى،الحكمة-

.وهدفمعتىلهاالحياةيجعل،متناسقواحدعالم

العلةإلىيصلأنأبذابمكنلاالعلمبأناعترافاباعتباره؟الإيمان-

حدودنايضبطاالذىالضميرباعتبارهأيفئاوالإيمان،الحكمةايخايةإلىولا+،الأولى

حدوير)1(.بلاعقلأباعتبارهوالإلمآذوملماتنا،

..قرارهوفىفى-اختيارهخرا.الإنسانيكونانفهو!وبهذا

نأإمكانبة-فقط"ليس-وهىازذهازإ"شروطعنئكشفافين!نانفحرية

وكلامالطبيعةآياثمافىوالبحث،غايةعنالبحثإمكانية.أيحتأولكنلا،يقول

تحقيقافىبسلوكهيشاركبينما،المطلقتصرفهفىالمستقيمالصراطليكتشفالأنبياء

يعدالذىالقدربذاتحرفأنا،إلضرورةمعالحريةتئعارضفي.وبهذا،اللهإرادة

كتبكماضورهاأبهىفىوالطبيعة،الجقيقيةطبيعتىب!حسبضرورياسلوكى

،.المرادةايإرادةمعالمريدةالإرإدةتتماثل"عبدما:،بلوندل"مورشى

فىولا،العلومفىلاالعفللاستعمالقيوداىيضعلمححينوالإسلام

وهو،.الاستعمالهذأيجتفد.فىأن-ذلكمنالعكسعالى:دعأهبل،الحكمة

إلاتمأمهاإلئتصلأن!يمكقل!والحكمةالعلممأنلنا.-.ح!وضخالوقثزلتفى-

كلوحكمةبعبمنقرأأنالإسلامعلمناولقدالأنبياء،برسالاتتهتدىحينما

والممراطوالرالخهرعلىالدالةوكذلك،الخالقاللهوحدانيةعلىالدالةالآيات

ترجمةجارودىروجيه-الملميننهضةثروط-والعرينالراحدالقرنفىبىالقرآنالاسلام(1)

--7.اللهخادكمال
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فى.سيذهبان،كانيا.إذاسالحكمةيع.ا،لعلم1تجتمقالصإلجة،افىالأشياءنوكل،.المستقيم

فورتإلاقافيقيكرن!لق!بأنهماالاعتقادإلىسيتوصلانأى،الطريقنفس

ء.ا!لإة؟كلفيإبليمابننرجو؟.الذى4هوالنررهذالحسأو،الوحى

."../،لب-ء،-.2كلإلاجت!دهباب!كبتي)3(

الثرث!ةتوقفتجيث،،أكغعببرإطؤرية"اببباسبيةقيبالتاسعفىالقرندوفى

إلى.تهدفالطمةوجيبثبخكانجيئ-فىلسيطةالافتث!ار،عنالإسلامحملهاالتىالثقافية

الخليفةحكمجمقائبمي-!إلالط.تصبلبالوقم!هن!ا.فىلأفقإء،!الارضجملىالحفافي

إلىالدعوةأصبحجثالإيختممنج!فيابخوفوبدافعم(،،861)847-أالمترجمل(

بشبهل!الجيي!سة،بإلدينقيهترتيطففيي،نظام؟ضاغطةدعوةالاجتهادبابإغلاقي

ألاجتماعى،"نالماميتنإذليأندونللديبنالإلانيتعرضأنيمكنلامبهم

االمعانىإنما!تعتمداعلى،لبقر%دطحرفىيخيرتجف!ييرهيوإلتىالصوفيةضدوك!ضال

الملاس!فة/حانجيب.مبنالجذلاستخداموضد،ال!مياس!ةللسلطةومعارضة،البرمزية

الفتراتجملويئ!الاجتههاد"بآب"إغلاقإلىللسلطةاونالمواالكيئعلماءاتجه

الآقلية.جكنمليب!يلطة!إابإلتايييرنوايمبقهاء،أنفسهبمابديبنعلماءاتجهالايقة

ا.الحريةمطلقوموظفونركأنهمالاجتهاد،واحتكار

-.رز-ا.--.الأ!ولبر.!بهالسيايمبيإد(ءالإب!شيإ4!

خطيرة.ثنائيةمعهشبهلتالتىالدينبة..اي!نإسيوإلعقهإظماية-إلابيشبدابروبتراطؤش

أربغةبعدنشأالذى-الاجتهاد،.بأبالاجتهاد!،لانيتإ%يخثحيثلإأ-ظإيخطبابأغلق9

سلطة-ببحيلملأيافلي!سرسمىألايم!-سثببمعنبماأدطإبجلقدوند-الهجرةمنترون

لج!دعوالذىإلقبرآدطمنبىشبميبيث!كل!يذالأيبنلبمالإغلاقوهمذا"ذلكيفعلأن

المبادئسيمالاالخارجيةالتأئيراتأ.منجئاولكنه،والبحثالتفكيرإلىدائفا

الفارسبةالآمبرإطوربةومن،الأموببنحفمإبآناالببزتطبةللامبراطؤريةالاسنبدادبة

العباسيةالإمبرأطؤزيهانحطاطمعوازدادتدعمالغلقوهذا.العباسيينحكمإبان

--..(الصليبيةواالحروبالمغول)غزواتالخارجيةالتهديداتبسبب

ه!اأدجمبمفدبإتتسلاميعالمفىإلصليبيةوالحرو!المغولىالنزوفترةوفى.

حكمإلىوأدئ،الهاريخوفهمالإخر،نجهبمرففبىإلىالأيديولوجىالانقباض

.سبيلفحلئلتكوين--عقائدينما"،القرآنلخطافيضيقةقراءةعلىالاجتهادوقصرالفرد
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لاالشورئ)1(أنيرىالماوردىهوالمنهارةالعباسية،لأصرة،عنمدافغانجدالمثال.

وإجبات،الخيمة:ضمنتعد

وافتحذيث!التقريببيقألفاضعالخلظ(5)

كانتالسفيينة؟"/،نهضحةوهىعر،التاسعالقرنفىنهضةقامتوقد

الأمةتكؤننب!محادةالأولىعصررهفىالجنلامهقوتهإلىبالإصلامبالزجوعتحلغ/

الإسلام"0تعاليممعالقربية.يد!مج"،لتقنية

أ--في)941غبدهفحمدالأفغائى.رثادهاالدينجمالبقالحانمالحركههذه

إتجركهوهذهام(،35!9)!رضارشحدثمالعصرإ،"مصلحوهوام(،5009

التحديثبينخلطوهذالمصر،بونابرتغزواهتار"من"انهاعلىهوجمت

إلىالرجوعالمصلحيقبعضنعأرضعندماظهرالتناقضو(هذأ،.والتغريب

والبرلمانيةبالعلمانيةاقتتاعهمأعلنواحيث،المحافظينبينمنالفقفية"ط0"اللطات

هوالماضىفهمفعدمخ!طئا،فهفاوالمستقبل.الماضىفهمواوبن!لك،الغرب0عند

بينالقذماءالكتابلذىالضميريةالفضاياوكلومؤلآلحؤاشى-الكاسيزتعارضشيو!

كلائاللقرآنالحىالكلأم.منجعلواوفكذا،للقر،نالمباضر"اوالتذأالأحياءعألأ

؟.!"للأمؤإت)3(،.كتائاالقرآنمنوجعلواميئا،

جديد،مقالرئيسيةكلشكلةطرحإلاهذهالتجديدحركةأثرمنيبقولم

نهضةعليه"تكونأقيج!بماذاوهى،اليومحتى"ح!عنلهانبحث-م!هزالوا،لتنئ

-:ظمخمصر+يخحكا.مشاككانبنفسهالإسلاميستطيعجتىالإبلانم

الوقتئفسوفى،والشةالقرآنإلىالرجوغيتلزمالحقيقىؤالئخديأ

للحاقر.التاريخيةوالفطنةللسمر!ثنرروظغيراحثزاقأ

وهى:،مزدوجةعقبةثخأشياأفياإل!ممكنةليستالأمبلآمنفضبماإن

،..!تقليد*ألغرب-

الماضى.تقليد-

بمفرد.ثاءماالحاكميقرريخثالطرديةالملكيةتعارضفهىوبألتالى،الماور؟تحنىالثورى()1

الخلاقة.الاسلاممضادرإلئالرجرعالىتدعو+إصلأحيةخركة)2(

.جارودى-المانيىنهضةضروطوالعثرينالواحدالفرنالاصلإمسفى)3(
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التحديثبينالحلطهوشىءأنسوإنج!قالئرهت،بتقليديتعلقوفيما

عحر،التاسعالقرن،فىالجصلحين.إنجظمسجخى.ايخلطهذإيسلمولم.،.والتغريب

فىه"الشودىشتهحينالنهضت.-ه!هوالذع!.بدأالم!مح!دءعبلإهالضجخمثل

والاجمتماجمية!السيأسية.الحياةفيساللهأمر-لتحقيقالمؤمفينأث!ث!اووبىهى،القرآن

19--ء..ي!!رء."--!الغرببةالمحيضقراطية.أوبالبرلمانية

آنمهنمملأفئئرلغالعأفى!اكأيديوهـمحياتاجميغفشل(6)

القوميةحتىإنج!ثمبؤعىالاشتراكرلىبىلا،الغربى!البرأشمالى4+إلئظاميبتجحلئم

يمكنلاالأفتصادىافينتاجمنأهجأنعلىيبرهنوهذاجميغها،نخحلمالعربية

الغيم."ادعاء"منحظهيكنمهما،معينعنرتموذجمنفولةتيهونأن

ولا،إلغؤبييماالبرأشياليةؤلا،انتقليدلةالبينالت،فلا:ا)آ(عروةأحمديقول

اتمتخلفةوللبلأدالإتسلامىللعالممطلقامثا،تكونأنتصلحالشيوعيةالجماعية

متغيرأطويلأزمناسيظلالاقتصاديةالمشكلاتحلأنالظن9وأغلب،عامبوجبما

سياسىاقتصادمنهيخرجلنوأنه،السياشىالمجالفىوتباينهتغيرهمتبايتا،

رؤيةفىكلهاالغامةالإسلامىالعالممشكلاتفيهتتوافقالذىبالقدرإلا،نوعى

.واحدة

تعقيب.

:نقولوأن،الإسلامىالعالمتدهورأسباببوضوحنحللأنالملائمفمن

الذينالغربيينالطاعنينجانبمنالرسميةبصفتهاليومالإسلاميهاجملماذا

والخلاصالتشريعفىالأمانيرىلاشبابجانبومن،الحقيقىوجههيجهلون

القديمةالأشكالإلىالرجوعفىإلاالهويةعنوالبحثالغرباضطراباتمن

طويلة.لفترةالإسلامجم!دتاالتىوالحرفيةوالعقائديةللشعاثرية

التكنولوجيا"،إنقلخلالمنالناقصةالغربلأيديولوجياتالخبيثوالدور

عنالضرورية(لتكنولوجيايفصلولمانتخابتا،ولانقدتاالنقلهذايكنلمحيث

أمين.عثماننرجمة-عروةأحمد-الطرقمفترقفىالإسلام()1
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يستعيدواأن-حكامهمفسادعكس.على-آمينالوضعى.،االغبربىسياقها

منالمهروثةالتشريعات.ولي!ن؟س.اللهثحريعةتطيقهمطريقعنالإسلامحيةهويتهم

أطويلةلفترةاسقعمروا.الذينالمسلمين1،س!انبطمنالمطلبوهذا،القذيمالمستع!مز

لأنومشزوعء؟عادلمطلبالقديمفرضها.ألمحشعمرخياةونظماتفتهكبهقوانين

افرآند،أوضحهمامعفقطيتعارضلاالتعاليمهذهفىوالإنسانالعالممفهوم

الأخلاتى.ا.لإفلإب!إلىنفسهالغربيقودولكنه

كلثمومن،اللهإلىالرجوع-مبدئهافى-الغربيةالتشيريعاتهذهتمنع

.الواجباتلهذهذكرأىتتضمنلم!الإنسانحقوق)إعلائاتحتى،مطلقةقيمة

كاذبعقدوهو،بينهمفيمااجتماعيا""عقذاوتنظمالأفرادمنتنبعإنهاثم

مناستتبعهوماهذا،والسلطأتالثرواتفىالتفرقةتسودخيث،المجتمعكلفى

والشمولية.السمووهى،.ل!ستلامالأسأسيةالميممعتم!فايتعارضانفردية
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ا.لمإستعماو4الأ!.،"بنناالنسقغوقنطرية..اا

لمه\،4سياسةألاستيلاء!ابطرد

منوكان-ثرن!ا،فئالجممهوريهالمدرسةمؤس!فيرئجولكاخطلأبفىورد

العليأ!)س...(الذخناشداواجبباسمالاستعتماريةالعمليةعنالمتحصمينالمداقعين

!لبئ-اكرتشابأنسمعا.صريه.وأقنع!متحضرةوبخعلهاالدنياالأجناستثفيففى

ؤغاداتهالقثها.،ذللثأمكنهااحيثماتحملأن"عنيهايتعينعظيقا،"بلذاتبقئ

انعؤد-.عبرأنيجب،نقطةأىإلى6)1(وعبقريتهاوأسلحتهاورايتهاوتقاليدها

عندها.لنقفالأورويىالتاريبئ

اليهودوطرداكتش!اف،أفريكافىفىبرالطردالاستيلإ?سياسة!ضحتلقد.

علىالنهائيةغايته،المىيصل.-هؤ!لإء-لما!جمانلوحخىا-إ.إسبانيامناوالمسلمي!

حكوب.الواقعفىيشكلانء-ا!م6ب!لىايتهام.شو!*!فئ!ه!إئىتجروج.!كمسبرشبكك

مزدوفيلث!عارتحتعثرالسادسالقرنحافةعنديولدنراهالذىالحديثالغرب

!.والطردالاستيلاءهو

العكسفعلى.الحديثالعصرقبلوجودللغربيكنلمأنهذلكيعنىلا

بأنا.لقديمةالعصورعبرذاتهينظمعتؤبيطىالبخبرا،ؤروبىألعالمظلذلكمن

بجم!ةذلكبقدوكلابريا؟؟صقلية.ثتوافئعلي(لميلأدقبلأبعآلساالفرن-فىأقام

فىالرلىفوقغيحددأنالرومانىأالغالمفىأحدبالعلىليخطريكنلتمقرون

فيانفصلقدؤكأق،الرومانىآلقزبقلاغإحدئكاقالذىفىلإقريقىالشمال

أللأولوكأئث؟باليوتانيهوالآخراللاتييةبلغتهالأولاحتفظ.م593عامفىشرقه

.1885يويو2"منفي-إالوإبمجلرأمامفيرىجولخطاب)1(
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تلككانت.المنشقةالمسيحيةوالدياناتالأرثوذكسيةوالآخرالكاثوليكيةالكنيسة

النفوذ)1(.مناطقوترسمالفروقتشكلالتىالتقسيمخطوطبداية

كثيرأغترالمتوسطالبحرحوضمنكبيرلجزءالإسلامىالغزوأنشكلا

الذىالوجهذلكوالشرقللغرببعدأعطتقدتكنلمالعميقةالتغيراتأنإلا

ظلتالبيزنطيةالإمبراطوريةلأن؟عشرالسادسالقرنمناعتبازابهسيرتسمان

كثرعلاقاتالشرقأى،العباسيينثمالأمويينجيرانهامعوأقامتثرقيتهاعلى

العصورلإسلامالغربىالبعدأما.الغربيةالمسيحيةممالكمععلاقاتهامنوثوفا،

منالأقلعلىالتاريخىالمستوىعلى-مناقشتهفىأحديفكرفلم،الوسطى

إلى-ام720عامفىبالرموعلىالاستيلاءحتىعربيةظلتالتى-صقلية

عاشت-كماعاشتلأنهاقرونلثلاثةاحتضارهاطالالتىتلك،الأندلسيةإسبانية

الغربعلىطويلةلمدةالثقافىالتفاعلذلكوعاشت،الإسلامترئغ

)2(.الأقصى

ىذكلإقصاءعلىشرعيتهأسسأقام2491عامولدالذى-الغربهذا

العملية،الاكتثمافاتوصحوةالأيديولوجياتمننظاموبناءدينيةسياسيةطبيعة

الإقصاءعلىالمعانىيضفىكلتاخطاتاليؤلفالنهضةعصربزغهناومن

قاعدةأيفئايشكلتاريخايصنعكانذلكيفعلهووإذ-مغاآنفى-والاستيلاء

الغربى.للفكرالا.ساس

اثةالحدباأوروياأمدلإسلاما

أسسمنعليههىماعلىالقائمنصورهايبدألمالتىالحديثةأوروباإن

تعلنكانتالتىاللحظةفىأنظمتهاأقامتعثرالسادسالقرنعبرسوىحضارية

للتاريخ،الانتقائيةالقراءةللغربيينبالنسبةبدأتوهكذا؟كمرجعيةالعقلعن

حولتهأوروبىفكرمنيختفىلكىالمحيطةخطوطهمنيغيرالشرقبدأوهكذا

فلكلورية.نصوصإلىالشرقعاشهاالتىالتاليةالاستثنائيةالقرون

سعد.نيل:ترجمة.بيىصوفى24صهيمنةقصةوالآخرونالغرب:يراجع()1

.17صعدووالإسلام25،صوالآخرونالغرب)2!
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والرومانىالإغريقىالتراثلنفسهامنحتهالذىالامتيازحقمنواتخذت

لينفىكيرهفىينفخعشرالرابعالقرنمنذمعهوآخرون"بترارك"وبدأمرجعيتها،

الأوروبية.للحضارةالمسيحيةغيرالرقيةأوالشرقيةالمصادرترحملاالتىبآلته

بلادمنهاارتوتالتىوالهنديةوالمصريةوالكلد)نيةالبابيلونيةالتأثيراتفحيت

ثمالإسكندر؟أحفادآخرحتىسقراطسبقواالذينالفلاسفةمنبدايةالإغريق

الذىالإغريقىالعالمفىلمصردائفاكانتالتىالهائلةوالشهرةالهيبةتجاهل

علىالتعتيمثموديانتها؟لعلومهابهيدينونبماخاطرطيبعنمثقفوهاعترف

اسدل؟الشرقوبلادالهيلينيةبينتهجينهىالتىالهيلينستيةللفترةالجوهرىالبعد

الرومانية.للإمبراطوريةالثقافيةالتعدديةعلىالصحتستار

لأنفسهميخترعواأنفىالنهضةعصرلمفكرىالمتعنتةالرغبةسمحتوأخيرا

مااكتشافإعادةأمكنهمكيفيتناسواأن،الاثينيينأجدادهممعمباشرأانتسائا

لا"وروباالسياسيةالأراضىمنللإسلامالجسدىالترحيلفمعهؤلاء؟لهمخلفه

النطاقمنالأندلسفىفرجهتمالذىالمسلماليهودىالفكرطردتواكبالغربية

الاهوروبى.الفكرى

فقطليسالإسلاميةاليهوديةإسبانياأدتهالذىالدورنعرففإنناذلكومع

اكتشفتكيفنعرتكماأيفتا؟تأويلهاإعادةفىبلالإغريقيةالفلسفةنقلفى

عقودبضعةخلال،ام850عامطليطلةعلىالاستيلاءمنابتدا،المسيحيةأوروبا

يتعين.الإسلامأرضعلىقرونعدةمنذالمتراكمةالفلسفيةالثقافةمنكبيرأجزءا

لمدةظلالمسيحىالفكرأننتذكرلكىالوسطىالقرونفلاسفةقراءةإعادةعلينا

هوماأيفتاويوجد؟الفكرورجالالعرببينيماثلالأقلعلىالزمانمنقرنين

إعادةمنالرعةهذهبمثلتمكنقدالنهضةعصركانفإذا:ذلكمنأفضل

لا!نفذلكتدعيهالذىالإغريقىالنسبمعكثيرأتقطعتالتىالخطوطتواصل

العملمنهائلةتوفيقيةبحركةقامبأنوذلك،المجاللهامهدقدكانالإسلام

كتابةهنانعيدأنودونالإلهى)1(؟التوحيدديانةمعالإغريقيةالفلسفةلتكييف

راجع:الوسطىالقرونفلفةفىالإسلامىالعالممشاركةعن()1

اول4+أس!"كاأسأ"!عول.س!3+حح3لاءلأهولولح،س!!ولألاس!3"ا3!!أ"019913،س!ط4ع3أاهكهه؟هأح

س!ي!4س!أ)!7،س!،-وللأعع4أع"3991.5
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للحداثة-،لمؤسس-الفصلتؤسىالتى-الوسطقالقرونفىالمحطمةالبقلإتيةتاريخ

.(زشد)1ابن.افكزفىقمتهإلى.وصلوإلفل!ي!فةءؤالذئاللإهوقيخبيزفى

اكأخؤ.ؤاستصادأندمففاةطرة

لل!لةمشراتفىإسبان!امرتالأندلسى)2(فىكانواممنالمسلمحنظردلمفبهدلم

،الدم"نقاءفكرةاخترعتبأنالعنصرىالإقصاءإليالدينىإلآنغلآقبنن

نأيريدشخصكلجملىكان1535عاممنابتداةحأ"*أصأ(؟،2مخة)!!*،3

مبملمأويهوديعفبوأسرتهفىيوجدلاأنهيثبتأن.عامعملعلىفيهايحصل

لمللذينالكاثوليكيةاعتناقيكنلم)3(؟الأقلعلىأنجيالأربعةلمدةوذلك

ومرجعية،مسيحيينمنهميجعللأنيكفىالإيبيريةالجزيرةشبهتركيفضلوا

الفكرةهذهوكانت؟الجنسنقاءهىجديدة.ضاغطةفكرة.أمامتراجعتالدين

عابمفىإلاينتهوالمالنسبتنوثعدنمب!ثباتالقاثونىالالتزامأقلدرجةحاكمةا

(1)+وللأءأهم3ح؟اخا!3ه+حهءولولة،5ء113مح!ولحآ1703"كهـا).!

ربنان،لأرنستالجديدةللطبةمقدمتهفى

حولص!34،لال!لأسك!ول7؟س!ه+ح،س!أه+ء47"صأس!+73(6ل!ه؟نةلابم7ح؟حاكابما3.حأكه!!.3.)799!

وتجديدبنقلالخاص.قرونلعدةامتدتاريخ.يخيهملرشدابنبرسالمحةاليبيرا."أندىيرفيكأن

فىاصتمروالذىالعباسيين3الخلفاهبغدادقىالتاسعالقزنفىبداالرىالفديمةوالعلؤمالغل!كة

هررشد"ابن00(1المسيحيةبلادفىدلونجديغ.واستمرحكم.تحتقرطبةفىع!ر.القرق،،لاني

فىعلمهإن،الملبمةمريةبتش!دالأوروبىبمحر.للفكبرالذىالفكيلى3.للبناالبزابريةججبر،.

وا،غربيةاليومالمسماةللعقلا-نيةالأعلىلأوروبا.الصورةر!ممتوالجتافيزيقاابخيهىوجلمالطية/

/.إكربنههة

الامامالئخكثيرةنضوضاقهترجموا.لابيةالآزيةوخاصةالإصلأفية؟الفففةفبئتمفيد":2ويراخغ-

الفلفة."لدراصةوانلدخل،محلقةمواضع"فىالاميةللفاتعامؤبرلاريخ،بز3زق؟.عرفصطنى

03.!العرقنظريةفيهيزاجع.!وسئيؤصفتمحمدا،مامالشيخقرجمةأجوئ!لأ+ليونالاصلامية.

الئامحاشادهاالتىالمفقردةالجنةهذ،،ا،ندلمبىعن،العرييةاعتمد-ءالإسطورةأنفبهرةاصتبعد)2(

يبهنلم،أيخركا!عصوربين،الموحديقعصرإن؟ا!وامعانآذنظل،فىتفتحكفعرفتوالتى

نأمنالملمةإصإياالمبومغلىيمنعلمهذاالحر؟الفكربذوىولاللاقلياتلارخاءفترة

للأقياتبالنبةقوةأقلوتطاعاتالأوروبيةللقارةللكافيةالمراكز31أحدقرونولعدةتكو.ن

ط.الميجةإورليب!عل!جمانتعما

()3"كم3أ،ه"ح2ولكهـ33"طء073+95لاح3،ءاس!ء34أ3ء+؟م!،،،،1،؟أب!لح!3م+ح"ح4:؟لمق!وك!!!2.
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إسلامىوجودأىمنإسباني!فطهرتأفيبيدونضفقرنينبجكأى.؟06؟ام

بر+.متخفى

لغزركثرعيةاسئخدمالذىهذ!هوء"النندب-"لمربروقي،العؤقهىالم!نيخيه"

التذكيرإعادةمجالومئهطكلأالغوؤثاريخاكنابةإحادةصالهناوليس؟أمريكا

إبادةبأول-الفارةعلئعنليتنإلإيدبتيلاءلنجاحسعيهمفىبفامواالأوروبيينبأن

ذلك"منالرغمعلىياليبز.استخذا!الارهيبةجملماتالتا!يخ؟.فىبشرىجن!س

ؤلكن،فمهتشكيك!لأمريكييما،.؟أىالهندلة.الشعوبإليهبهتالذىابليرلتجييبئ

م!ودةالإبادةهذهكانتإذامإمعرفةحولقرونع!ةمنذا؟خبرىبإيلإدرالجلإلي

ىأدوناب!بميطرة0إليإدة3إلىتشيرعديدةنصوصالصدنجة؟مق.ب!ثىءحدثت31

نجيربإلتطيشإلمرتطةاالكئفعملياتوتصفالمهزوبينالسكاذمنمشاركة

ربحإلى،ةالنضوص..تشيرهذهمعظم.الغزوواكبالذى1الربححلتحقتئالم!ميوق

الصبيببفرض!إلىميلأكثركانوافقد؟الغزاةتحرككانتالتىالصلإبيةالحروب

.الإقناعمنبد،بالنار

وهى!البيثمريةالاياثدلمنظؤلةعبنابداصونإليهاءيبرجعالئبمالمصادرهىهذه

)1(.ومسئولواعبشبهلرايهيمفىالأتلعليحدثتفقدلهاالتخطيطيتملمهـان

القاليةإفراغإلىقصبيررمن.فى-إث!صت-إلغبئفيأساليبفا3ندلمابعبماكإنتمهماز

التىالم!،مرةهذهفىوا!ديدالفريدالجأفب.يكفنفنة؟الشكانمنالأمريكية

العاديةالمصادركلهالزمانعبرف!كلت!التىانفزواتجمنالوجهةهذهمنتختلف

نألدرنجةالتاريخصفحاتتتخلل%لمجاززثإتنتإذأالأمرواقعففى؟للتآريخ

قديكونرا/بعد.أنالوجودمنضدن.بثملهائمحوأنجفسهبميمتعودطكانواالغزآة

مرةمني!ثرعجلتالتىالداميةهذه.الخالفاتفا.نتق!تيلأ،سكانهافىأغمنرا

العديدفىالسكاننموتباطؤإلىأدتبرإليي.مامنطقهخبرابفىأوممالكبسقوط

)2(.الأرضيةالكز؟أجزاءمن

-92.صىؤالآخرون.الغرب()1

(2)3لاأ7س!أ!ول!اص!أ.4أ.!،أ+33خلأوله4+ح3.حهناول3357ءأح3ءأ!41أاح3.حس!ه*هطل!أعآنثة؟نم!س!ع3

؟4+0333+أ،حد!"!!8791،3.
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المئماذيقبينالمجادلاتأضد،ءسفنيهاتخرددالاهوروبيةالذاكوةزالتا!ما

الآبهينكيروالغزاةسكاذ؟منتبقىمالإنقاذ،للأمريكتينقسوةأقلباستعمار

أرجعواالذىالاخلإليوه!،بشريةإرواجمناجتلالهميكلفهالذ!ءإلباهظبالثمئ

ثىنبا.بمثبرلةبصفاتالهن!د3اتسطمغسأث!رما!وإلىءيالجب!سبةشرجمحته

ذإفريددربإلنيعرجالأوفىوبىالخطاببالذاني-.بخد؟الفتزةهذهقىن2تجيز،،/،:ء.

الركمفحلى.الفكزم!مجإلتعلئشلكفىطسيطر،-عزثكربمأيدي!لوجيما"يفرزراغ

للعووكقالعالمقىاباللهالموخدةالدياناتلعتنق.المناطق.اقى*فىالبهبالرةالوفرة.حخ

لزقأ!إر،دةإثها9من-القداسةبصفاتمقامر،تها"ابخربية2طبععلى+ععملالتى

صيحةإلئمن"الدماءكابحورفىالقدضنيقرقونوهمالصمليب!ؤنأسماهاكما

منالمنتصرسباقهمص.فىالعزب(لفوكسانأطلق!الألتىكبر""الل!المغدشالدفاع

اكحماعلمبريوتكفئئجدبخمالعاديةالدينيةالحجة،نهإنالاظلنطىإلى!طحيطالخليج

تفؤى+حجةأرمخوا-بقالذللظ3الهيمنقابهااتسمتالتىالقسوةولاانثهت)11حدئ

.؟.ء.ا.الغازى

---:اائالأعنتئعقأفطوالتراثأ.اثيه!اثخظألإآفى!هلنىكرجعيلا*ء

تقيمارأحتنقاء.الذمبفكرةالتوطنىوجودها"ذعمت!قفثكائتالتىصهاسبانيا

ذاتعبئوراءهاأوزؤبا.وشازتالقتدمرى.،،!لت!مودثكرةغلى"إمبراطؤزيحهاشوغمه

دص-،.ش"دص-.-أ.:3+0!.ة-اهرلب

--!ا.?،مر!"-ء!..!ا.-!-اهكطش،\ اللفجةإلى!ألدينيةالمبرتجعية.ضمنالانزلاق.هذافىنرىانيتسعين

!--ا-.-،+..،+!.!ت".**"ء/:(طا:ت

بيبنالتس!ثغلاقانت!نجيالميزآيدالتباعد.عنتخلفتالتىأقىلارأخدالغنص!زية

السادصالقرنمنابتداءظقؤل!ف!تزآئذالتى.انذينية"الذينية.سواقدفيةثكيرالد.وا!ئر

!س+-ا:ت(،صؤ---،ءء4كااه!.،ى01،ص،.،؟!ير.لم--!بر-*اءء.

يخقؤئمبها!-:!-الى.المتناهقالفنفثبرير!أكماز.ضنتؤبا.إسبأنيا-ئىطرغزد،دتالأذض!القزنمنذ)11

من؟أنهالهنوذعن-الأززالذرصكتابهفى(564؟-ا)486يختورياثبىفرلثكلوأقر،الغزاة

فيالهوداغحمللمطميقماعادلمهيخرعملأىقطيرتكبوالمللذبننبرففنأنبهالمسمبرحغير

.ممتلكإيهمأعبىحق!قىبسلطانلهؤلاءبالفعلنقرفإننا؟للميحيةالدائمينالأعداههمائذ-ت

(-باجمهسك!م5!؟ك!!7ه".اح3"؟له!7أ+ه3*س!.3ج!4(.!إ!ي؟لاهءآس!لما.5أ؟)آ؟اءح:(عا3نمنجىإ

ح5لا"+أ33043،،1اع!ولول4ولأ5ول"ع+34"7291...!:ء
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ناشرين،أنفسهممنيججلراأنللإوروبيينيعد،.بالنصههةيمالأمرأنهوالمهمدث!ر؟

يقاس؟لهجملى-تبريرفبمءالهيمنةقىحقهميؤسواأنمابقدر،بهالموحىللحق

رجالمنهمالعنمبرىللتفوقابوليدةالنظيرب!مروجىأنبيراقعةالتطبمر2..هذاتعمييم

نفسه)منسيبولفيدا،دينجوا.قجغبنفقدالبصر:ذلكفىشنهرةا!ثرألكنيسة

فىالثمريرلدورأدائةبسببشهيزتمولوطلللهيمنة،إالطبيعىبالحق8المتاذىالرسول

كماالعدلمندائضاهوسيظل.كازا!ن(::لامندىبارتولومىالهنردعنالمدافعوجه

"("واللاإنانيةسألبربهزيه.إ"الأقتمالتةكظهؤلاءينصاعأنالطبيعىالحقيطابقأنه

فمنهذه.الهيمنةربض!اطندهم0001ا.هـان!انيةثقإفةأكثر!أعممراء2أ.لهيمنة

عليهينصماأشاسعلىعادلةالحربهذه(وتصبحبالسلاحعليهمفرضهاالممكن

لبحق!ظبقأ"الطبيعئومنالعدلمنإنهالخلاصأ:وفىا.".م.ا.الطبميعىالحق

لامنكلعلىالإنسانيةءالصفاتوذووالأذكياءالأمناءالرجالىي!نيطر"أنالطبيعى

من.مخانجةتمافاكائبغيرالإلهى!الجانبكانواذا.الففنائل")ا!(بتلكيتصفون

العبيدمنيكونواأنونفغاعد،هذاويعتبر:الدعملمجردبهاستعينفقدسيولفيدا

"سيخدم:الأمثالسفرفىجاءفقد،ذاتهالإلهىبالقانونمدعفاذلكونرى

.".-(-.2لا)العإقلا+لاهججق

النزعةذاتالنسخةعنم!نجطريقةيعبركازاسسلاسالكاردينال!أنايواتغ0

!لا:العشرينملقركفىالصفةهذةبئئضحبغ،لذئلجد!لمعتئؤذ!لكعللنظريةافينسانية

وقاسيةؤنجلفةوبربريةومتوحشةكاكحلأف!-وتجاهلةؤفففاالعالبم.فىأمئمتوجد

والحضازةالنظامنحوبهابالسيريمكق!إقتلأعفا*ثيادتفالا!بلهاء،تكونوتكاد

ؤاحدالبشرئالجنسلأقد-لكرأن!اءإ..020001بالمهازةلذلكإذا.استتعين)0001

وشااغدناي!دتاأنالبدايةفىكلنانختاجولذامتعلفا،أحديوجدولاا...(

التوحش،من.عاليةدرجةعلىالفإلمشعوباءكئنجدفعندم!قبلناوبدواتآخرون

فىتختوىولكنهاوالمشوكالضارالمحشبي!ولةتدر!لتىالبورالأراضىمثلفهم

(1)،ن+،"خ"3س!عصداس"ول،*أ014!لاول4!!لا3،أ3اع!)أء347أ5(1ول"لا!!أء35"5ثلا،ذ105ح5

كاحء،ولأ3+ء3.."055حأ"106

(2)ولأ4
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الفواكهكتتبهاكأكئنيناف!ذلءظا.عالجناهاإلطبيقية.،الغضائلمنهائلاكمآذاتها

.ب،.-.،.../إ(وض!دهإللانسبهلاك-ضح!ةالصالحه

عنىكل.تالعن!فب.!وخصؤمفبمالأفنلولبفاصنرؤرفغص.ؤهبهذا.9.آلظردمة

دهانماإلهىاختيإرالىبالرجوعلا،انجضئإراتسقمقمة.إ.لىالأوروبيين-طريقسه

)3(.الآخرينغلىا!فيننةنجىحقاطبيعيايمنحهمتفوق%لي

للإخراكمحقييوالخطابالهلابا-دة

علىالرتيقتحارةتقنينأنعلىيشهدلهمالتحقيرىالخطاباستمزاريةإن

الحقللمسلمينيعطى)فالإسلاملأوو!بابالنسبةالحالدهوكما-الدينرجال.يد

هذهمثللتبريركا.تغيرفيا.ها!سرعان-استبيابر!م(دونالوثنيينإرشادفى

الذىالمعينمنالنهلفىالمكرونبدأالعاشرإلقرنومنذ؟الضخمةالعمليات

يبرروالكى-ا%يمودالجننربدائيةمبدأوهر-أبذينضبلاذلكبعدأصبح

".استباده

للا!خر!التضيرىدرالخطابمصا

مرنجعيةمنمصادرهوأخذتخصيصتا؟للزنوجمناهضخطابعندثذبزغ

نظريةجمعتلتقىوالتىالزنجىبداثيةومنحامأبناءبلبنةالخاضةالتوراتيةالأسطورة

إيزنوح!.وذلكمنا!حفة!!يقعلاماتوضعتهكذا.علعهاللميطرالطبيبىالجبئ

إلرقتحارةكجاظممغايتاليةالقرونع!رتنقيخاورادتعشر،الب!ادسالمرلأول1منذ

الأسود،الجن!دوي!،عن.تركيباتهفىمتطورمحاجىسجكجميهاتيربدحتى

ابسداءانمصر0الذىالعلمىابخيماب1إهإممتمباعدلثكلايدينيةبيمهـالحجةتراجعحط

رضلا.الثإبن*عثهبر."القرنمن

ععلية.فىمزجتيم:حضارةتجياملحبظأذاتمهـمااوروبافىدإللنقبضةإ3بدقي

أخهاعلتئثهاالاحتفاءكانثراذا،الجمللىالإبداجافعالابدجمدالممكهرىناجحةتفاعلية

.(1)ا!كة5ولح"!*طكم!.جول3،.!اء!بم!أح4ثبماأفى،!فيء(أول-"ول!!أهبه!3ه+4ول05صأح3

حم!47ولأفىءول5.."055ءأ؟.).

معدنجيلترجمهيي!صوفى33صوالآخرودطالنرب)2(
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اكتشفهالذىالعالمئحرزراحتتلككأوروباوالعلقد؟والفانينالشنعراةقرن

تظريةإلى،قوةكثرهومن.مبرزأتعنالتاريخنية-المقولةحولتذلكولتحقيق

!..!!ا.--:ءص/-.إ..ء%ش./ته.علمية

أوروبااس!ملاء.عصرذقةكئلى؟وبمبنى،العولم!هزمن:بدالةتؤسس"؟ها-.:

سيطرتهاحاجماتلتلييهألجزال!لبهكالمتبادلوععنتز"الإعتمادالعالأ،الغربهية.علئ

!!".-7.ا.عليه

تكتشفهاإذوهىقطعنهاسمعتقد-تكنلم.أخرىشحوبوجوداكثمفت

وتستعبدها.تخضعهاأخذت

منذفقإ،هىحدوث!احجمليإخذالبشرىالج!شبىإقليمتقلمبىرإحتثبم

اخترعتأن،وبعدأراد!ا،التىالصورةيشوهماكلرفضعلىهويتهاأقامتأن

منالأخيرهظطردتإنوبعدالشرقأنهاعتقلإتمامنهاستبعدتتاريخالنفسها

ولدتالمى-تمام!الجدلديةالأوروباهذه،والفليفىوالتاريخىالجغرافىمجالها

لمجملالوحيدالوبىمثنفسهاأعلنت-الوسطىالعصورمن"عليبىيل!ليلبعد

معناهاجنهسكلمةأأجذت-الأخرىالبثمريةالا"جناسأما،البثيريةالصفاقي

هذا.فقطمنهاجزءهووليثتهمافأفضلبعشبر(!ايسامم!القردطمناعتباراالجالى

التاريخمينهـانما.،وحدهالربمنعليهيحصلونآلألمليلمييويطيعدلمالامتياز،

منس؟الآخرين.إنبسايخمةأجمثرجعلتهمالتىأيفئاوالطبيية

البشريةالصفةأصحابأنهمعلىلإنفسهماصلأوروبييىأصطفاءأنتثيدبكلى

،.كذلكليسوامنكلبالراحةبككبأن!ينهبواالبدايةفىلهمبممحقدالكاملة

منععرررفةتكنلمووسائلأبعادذاتاقتصادىاستغلالعمليةفىيندفعواوأن

منهاججلتوالتىالحديثةثروتهاأوروباعليهاأقامتالتىالعمليةوهى،قبل

الأرضية.الكرةعلىثراءالمناطقكثرقرونبضعةخلال

الأيديولؤجىالجاتت،المغلقةالهويةوتشكيلالآخرإنسانيةإنكاركو!هل

الانكارهذاشكللقد؟الهيمنةمقتضياتيتعديانأنهماأم،افغامرةلهذهالضرورى
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الأوروبيةالهويةلشكيلرئيسيادافعاالعمومعلىكبيرةبب!نرعهالتعثمكعيلوهذا

عليها)1(.تقومالتىالتفوقثقانة،ليتثكيلالمعاصرة

التف!ق!نقافةالتنويرعصر

علىوحريتهللفردالمطلقالتفوقفص.فكرجمنأول"كانتتلكأوووباا

ا،وبهحممجتشيىءلكلالبعيدالأفقالفردهذامبنوجطتالجماعيةالمتطييات

)3(،الإنسانلحقوقالعلمانيةللأيديولوجيةال!ادئبالمرلد،ذلكالتقديسبواسطة

سواء-شكلهاالتىالأدواتسمحتفقد،بالتاقضالقرنهذااتسمككومع

واحد.آنفىمغاالأفضلؤخدمةالأسوأتبريرفى-بعدفيماأووقتهفى

الغربعلاتاتتاريخنسيجفىتمزلاتشكلللاخربالنسبةالتنو!رفلسفةإن

التفوقلثقافةخطانجاالثأسيشيةاللحظةنفسفىيصوغالتنويزكانوأيضابالآخرين

مسارهاخطتحدييدعلىعملالتى

بينأبذايتجددصراعفى-آخربتعبير-عشرالتاإسع"القرنمنذالتاريخإن

أجلمننضالهمفىحججهممنهاستخرجؤأالذينوهم-التنويرعنالمدالمحعين

هذاأنأمعنهأ؟عبرالتىالمبادئضدبالمرصادوقفواالذينوخصومهم-الحريات

بالعمل-تل!،الثىالفظائع،العاصفةالسحمبتحملمثلما.أيضتا،يحملالفكر

هذاحاقلةأوروبامنيجعللكىحدودف!تعيينعلى-الكقىصباكةتمتأقما

بهذا"ئزودتوفد-.أوررباف!نالأحوالجميعفىوحدها؟جملي!هوألمخاقظةالفكر

،متجددةصورقىاثع!اتجمةالفرونفىبدأتهالذىقوسعهاواصلت-الجديدالحمل

بعدقيفاالأوروبيونمنهجغلالنىإلغربابتدعباناالفضةصجصرفعلوكما

قصةهئةعلىالكنويرترجميباتقام،بئحويلالمعاصرالغربنج!نالغقلى!اموطلهم

،)3(ء.الميت-ض!يره!بخدمةموضوجمةتعليمية

-!ا..عنالعدوالإسلاآ،04صوالآخرونالغرب()1

منجثلتماسرعانوالىالأياممنيومفىقطهحالدةتكنلماتيالتمجةلهذهساعود)2(

مولدم.عنالبد،ايةفىاعنتالتىهىك!انتو)نالكلىهذالتحجمأداةففها

34ضوالآخرونالغرب)3(
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أحرازا.يولدونالهشريجعلونكأالحين.ذلكمنذ+أصيحواالمفكرينأنشكلا

تعل!لمللجميعم؟إ-وهومتثاثبنهـ+باب!سبةلمحيعى.واحدلقانبرلق.تطبيقا!ومخساوين

تدأومجءذللظ؟*فميذ،الجميعبينالج!!اة4.تأسيسيفىبهانماالتموقتأكيدفىيتخدبم،

أ!لئئطمبناحتيراعهضمان،كعنىل!إلمبدابهذااالنطينفإناسيايبيئأعمإلفىتطبيقه

المقرنتجير-بالتنويبرينإدىوهو-يجملالغرب!كانماوكثيير!،يهنادواالذين

.")1(.!إلإعجابيثيرمنظمبشكلالمبادئهلإهخرقعلبئتلا؟،الذى

بكلألىنو!4"التف!وقيخطابوبجضازانرجك

كونهمستوىإلىعتهاالدفاعارتقىالتىالثابمةالحقوقصاحب"وحدهوهو3

ا*+9.!.شياسيأ".ؤأخلاقيافرضنا

فكرةأصخابتحمل.التحولهذابهايعتمدلحججيحتاجالعقلأنإلا

كانوبينفابهأ،تزويدهمهمةالأبيضأبختستفوقثمالأوروبىالحفمارىالتقوق

الآخرغلىالأستغمارلفرضالمزعومبتفوقهلهتشهدحججعنيبحثالعقل

عشرالمامناقزنم!رجاللساقعلىفوجدللعنصنريةالنظرىتبريرهعلىيبحث

بعد.فيم!ازدهرتالتىبالنظريالقتنبئأقؤالا

إضداز2علىعأممائة!6منأل!بغد.حدةفىفيرىجولقالها-كرر.إنق

عليهالأفىخقأالثليا-للأجناسأنتوانؤاظنالإنسانلحموقالقرنمىالإعلان

قولصدلىبمثابةهذاوكان2(".الدنيارجنأشالاهآن؟!تخضثروأجبهافمنةواجب

ليس.و!يخكفهفيهليقيمأدنى-جنسستكان!نهنمتفودق-نمبلدجتسفتحإإن:رينان

إعادةف!لب،+.الأنجناشبينالفتوحاتةشجبيجمبماؤبمقداز!!...(.يشنهمافيه

تدنجل"*الأعلىالأجناملبواسطة،،نحطتالتىتلكأوالدنيا،الأجناستجديد

حكئطؤيلالدآ.الوء!تولمهذل،ففكار)3(.بنفس!للبشريةالإلهيةالعناممة!امفئ

.قلاشمفةإكمال،لاعتبارقىالأخذابىونةظظضن!فىاعتناقهاإلىالتنويرابناءتحول

الدينى.المجالعنشضه!مستقلةالذاتجعل.لعطحةالتنوير

شرفأيمنترجمةلريجأندرياهبلرويونين3صهوالرهمالحقيقةبينالعدوالإسلام()1

.1885يرلبو28فىالنوابمجل!أمامفيرىجولخطاب)2(

(3)!ولديم(!إسكل!.ص!لمالأثح!3س!5*5ص!امحأ3،ح14+،،للاا-محأ7لأ.هكلةأ4791.3.
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!التاريخلحظاتأنذرمنأنهعلئقر،ءئهإعادةايفئاالمباستمنجمون.قد

والثقافةالعفوقأيديولوجيةفيها،ترنحتالتىالأنجيرةالخضتةالقربىققىالفربى

التنويرأتا-البيناتمنالتذكيرهذاكانلوحتى-ننسىألاإذ..يجب1"لهالمالمواكبه

للأوروبيينالجم!عىالوجود.مجالاتكافةمستلنقلةوالسياسىالذهنىالتعبيزهو

وائسياسيةالأقتصاديةالتطوراتالىالإنتاجمجالفىكثيراغيرتتقنيةثوراتعن

تكنلمولشرعياتالدولةلنظامجديذةولصورجديدةاجتماعيةلطبقاتالمفرزة

الدينرجالواستبدادإقطاعيةفظمعيلىالقافمالقديما،لجالمقبلى؟منموجودة

أوروبا،الحديثةأوروباأطلالهبينمنتدريجياتبنرنجأخذتحينعلى،والملوك

توحيدعلىاإرادتهاأوروباتؤكدأنوقبل؟المنتصرةوالبورجوارياتالوطنيةالدول

شرعيةومدىالعالمفىوجودهاطبيعةعنتساءلتهيمنتهاتحتالمسكونة

أقرتكماللاخرينعليها؟قامتالتىافصادرللبحثطرحتبأنالماضيةعملياتها

)1(.الإنسانيةفىبنصيبهم-قانونا-لهم.

نألدرجهالماضيىمغحاسمبشكلعلاه!هالميمأنالفكرههذهأراد!

،الحالمبقمنيعدأنيخشىأن.دون،يقترحأناستطاعجوست-سانمثلسياسيا

يصوتالفرنسبم)الشعبأنعلىينصبنايملفرنسا،دستمرفىبحثجمتابهفىا

وهذه،حبريئهعلىوالقيمالعالمبتوردهوفرنسادستوز:أى،العالمحربةعلى

ورينانفيرىصيحة.تجاوزتفقد،التفوقمعنىطياتها.فىتحملماالصيجية-.بركم

وقد-فرنجسماجملتوبأنتشييدهالمطلوتالعالمأفقالجريةمن.جعلمضبإقوذلك

هو-فذاكنهلا؟التعبير.-الممؤدريادةبدورالقيام-اوروباتكونأذالممبهنن!من!كان

علىيخطرلم!نانأو.نيركظمثلضخمئاأنفىالسبب-أسباي!،ضرىضمن

العالمبقيادةمخولةأؤروبان.14تالاعندبا-التنويرامبادئلجترن!لمن.ءأنهمابالهما

عليهم.تهيمنأن)واحبهإ،منالذينهؤلاءولإسعادالعليالممملحته

معالعلاقةطبيعةحولتدوراالمىالتسأؤلاثمعللتولصلالغربيعود

الآخرين.

الميرمى.)برلمهيممحمدالاصلاممعالعربىالمنراعويطورالاصثراق()1
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حولالتساؤلاتيطرحفراح،الغربىإيوعىدانجلالآيخيرفيهاببزغمرحلة

الذيقبم!جديدةعلاقاتإقامةفىرنجبتيهعنوعبرباسمهارتكبتالتىالجراثم

.نيرهمنالتحررعلىيعملونكانوا

لودفاأند،ونلكنالقديمألاصئتجمابىىالنظامعنانففبالهماإعلانبم

الام!معبادمنأخرىصورظقورأمامالطرلى

اعتبرهاوالتىببفماجصعتالتىالاستعمارروحانفصالهمايمسحولم

الطبيعية.امتيازاتهمنالغرب

نتعرفنزاللأالتىالخطتنصوصنالتفوقثقافةخلالهااعتمدتوالتى

يحدثلتمفريذآ3حديعدماوهوشعبية"ثقافةإلىتخونتالتىوهىمنها،عليها

قبل)1(09منقط

الكنمحوكلإلقخوقخطاب

الآخربايالمس!يابشهاتحديدمنانتهت-قدأوروباكانتالتاسعالقرنفق

ومع-الإسلامئالشرقعلىنفوذهاتفرضأنلهاتسوغالتىحججهاوتكوين

علىيقومللنزوألاشتهاء!لغربى.تبريرلجعدلمالفكرجملمانيةحقمتهالدىالتقدبم

المتحدةأوزوباوئاضنزثقاالصلييةعليها-،ظروبقامتالمتىوحدها-الديحيةالحجة

العنضريةثقافتهاأستذعتإنماذلنثإفىالخاخةدعثكلما"اليها!زبخعونكانواوإن

الطبيعىجاقهاعليهاوأقآمتالأحتاسق-أزونجبرىعلىالتفؤقفكزةعنتمخضتالتى

،+8-،ت!*الآخريناستعبادفى

إلىتحول،،عشرالثامنالقرنفئبدلطبيعئألت!هـعني4،علفافتحهإلذىوالطرلق.

والتىتفاهةأشدهاوحتىالأجناسف!كلف"الغرو!بخيبئتصنيفكئضاعلةفكرة

ا.:."االبشزلىالجن!ىلتنوعمميزةعلامةهى

قأضلت.عثراابتاسعالقرنفىولدجديدجملتموهوالأنثروبولوجبا،وبفضل

.أى.الأرروبئ.0،الأبيضإ)2(ابظير*،لمغل!ىذلئ!ولإقتالحديثةالعنصربةالتفرقة

العيىمى:اإبراهمفحمدالإسلابمءالنربىالصراعوتطورالاصثراق(1)

تكادالتىالس!اتشمن.ميالأخركسرهأقأصاصاعلىبالقد،يواجهالتعريفهذازالما)2!

بين=لفرقهأنالمناسبمنأنهإلا؟صحيحوهذا،الريةالمجتمعاتكافةبينمئتهركةتكون
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.الصماتمنقربهابن!ئب!ئغيامتؤشظ!البدنر-ثمجيربعنفبئرفبهدأ!

-6*+.الدرفىأشفل(.ش"إلى"السأميونوأزجخ،الأوروبيه

جناانطبيعةأضنغت.:زمانهفىوالبنصرىالعلمىالتقدآرينانيلخص

لديهيبهودطأن.دوقزأئغه-"يدويةتجقارةثريتمتبئ"أفئىلملصينىالجن!ئقوطؤالغقال0فن

:"آ-ةكل--."!سا.1000بالشرفإحساسأىتقريبا

1...(..الزنوقي".الأزض!!همقمالمنوجنسا-.

أ)1(.الأوروبىالجنسهموالجنودالسادةمنوجنسا

هنا.الحيوإنيةفيترياكثرالمجموعنجىاعتبروابرقد-الزنجوجبينلافيماحتى

مباشرتناسبفىهوالمخحجمأنعلىالبرهان!9تقديممسئوليةائعفمتولىأيضا

اعتبروافقد-ملموسشمىءلامبن"إلحام!ون؟أما.البشرةلونبياضدرجةمع

وعندئذ؟الوضعذلكغلى+فثلأ:كثرتبة"الأمتيازاتومنحؤأبياضاالزنوجأكثر

كافةمنهادئبعج!ديهلعوافلانتيج!إنهسه!أفزااالمكوقعقالتعبيزأصبح

تقدما4بهرأسنق+.نظربةعقلنفئهاتبحثلأن.الثمانيةوالحنضريةجمر؟-الأجانبأو6!نرفوبادلا-

الغمرجمةأنايضا-جملئأعترض!كحطا+!ثربرليدا؟0.أبى-لمجاريرفض!كادةييهفىالذىمنإلأيمل

ثخحيق!ةجمصرربىفىوأبريبهاأوروباخارجمحاجتها،علىنجبغدمنافاابكلمةيمعنىغريبةت

خطابا-لي.ياكماالميدد.-هذافىجذاخطا!ميئبماآلذىثلاالعربعندبقرةمبرجردةفهني

الأقزأمأيبإنتبز!تجاشعوبإزاءالمهزوينتحقيرعلىكحالنذكر.أنيمكن،"!كنأص/"ألأؤروبين

الكاملالبرىالكيانصفةمنحرفضفواقحةكربها،حتىأفريقاضرقمنوذلكالبيحمى

بكثيرابعد.قدحمذفتم!لى.ف!نا.الخرقيومع(+ذلك3غربياتخصصباإذنلي!.غزوبمتمالذينلهؤلاء

،.وفيالأجبابر-.إالرمىاصلفغذتءالتنطيمأوييرارجميبما--تظيرفيالأنجريإلمهيفةالحصالياتمن

52صبىوالآخرونالغرب.عملياالتنمدموضعالنظرياتهذهوضع

الخمياتألياخرفىللرومانيةالفرنىالمؤرخهارمانلوي!ذلكعنئالهماهوأيضاهذا()1

قد"ائازيخس*الأورؤئيةقبلمامرحلةركط*غقاقنلفةذألماتكونتبكا!شما"ل!أفريقيلاألثى!.ضعوث

أضولالنربر+إدىإرنجأجفىالرغبة0ب!نثلأحظ!القنأيفق!.،إيققكممدجمأنأصأدةكئريطزيقةتطررت

الضفتينشكان!بينهرحى-زقيقتجللالاحتفاظعلىالحملمع،العربعنلإبحادهمأوروبية

لاهسأ4ا"س!"سع!ولصكا.ا+حفىحع!طكل!"حم!خ+!،،5!أ!لة"إتموصط.للبحريةوابخوال!ماية

الغلفة"الإصلاميةلدراصةوالمدخلزعيتزعابرل،.العريةالترجنةبهوالركعدشضدابن.راججم!91

.:-الفلميمارينالىروسخإورات-جوتييهلهوذ.-ايفرقينظرية.-
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بهااختصبعبق!بريةالخاصة-برالسياسيةوالثقافيةوالتقنيةالبلصية،-التنويعات

....ةالأبيضانجنبس

هذافىبدلوها.أيضتاببدهلإمملبم.الاجتماجوفنأدلتإ.الفل!يفلأكذلك

فذامناأفريقيالفا،تازيخلإض!ودببوحؤبرهيجكيمترض!وهو-كحباالموضرع؟

البلد)ذلكأفريقيا:يلحضازةالعماآ-الهيكلرأيهفىيمئللاالذىالتاريخيالعطق

الوعى-تاريخيومجمدفيما-هوالذىالطفولةبخلدإ،..(ذاتهعلىالمنطوي

العالمنجراثطاعلئالالهخاعىبروجودلهليسالأبسود،).1(.الليلبلبرفيمغلف

*-..القديمة

إقدماءمنلتمكنلكىالهؤة.هذهتوسيععنالغزبخيةالتاريخكتابةتكفولما

ا*.التاريخمن.تخرجهابأن"وذل!الجضما.زة.مجالمنأفريقيا

المعاملةعندلحظةنتوقفأنالصددهذافىيتعين:بيسيسصوفىيقول

،قارةأىشتمى.:إلىلأقذةىالأخينرةأنالغزي!ب:القذيئمة+؟مصربهااختعحتالتى

العالمإنفمارأطؤلىيجرىحيثالمتوسطاببخرفنتقعجزيرةمنخرجتلأنجفا

ئركتوالتىالبشزيةالعبقريةجمك!تولدت-وألمعتهاا-الكىالحضاراتنشأل!..أفيمواهه!

:ؤاضغ-الإكزيقى-العالمكلئتأثيرهاكاكوالتئلهذفألزوتجةآئرا-

فقذ:هدفينالقديمةمضرألمكان!!تغييتفأآلغربية!بغدمالتاريخ":"كثأتجاحققت

ماالمالم.فئتكونأنمنالصحز)ءجنولتفبويمياطلؤاذمة4طؤيلةولفتر!ة.حرمت

الحضارةعلىلنفسه!%نها--أستولت(ثمابلألى،.التازيغئمفلتزقافىتشاركلادامت

غريبةء"+عنتكونحتىللغايةوعظيمةيخنغأيةاززو-لا8منقريبه!اعتبرتألتىالمصئرية

لم.حاتموسط)2(البحرذلبنلأتجرضاراتحضآرةئجعنها-1وذلكالأوروبيةالعبقبرية

غيرعليه-والسابفهالمنطقية.العقلياتئيق-تمييز"بوفعبروهل-"ليقىقام6

خداععنانكشفثأنهسائدا.إلاوظل.حقل!بةالاجتماععلمأن!وزعم،المنطقيه

ذاته.بىاضعهينةتبرأعلمى

(1)ع3أح4،ع؟اطس!ك!!.4صأولثطةوله634!ة)ث!أ3ه،أ!ح1)+40.لألاءاأهول414ه"أ301هه"أح4حا

،"أ3،أ.همح.!!ل!1/ه81"ه!+6591.3.

.هةصؤالاخرؤنالغزب.)2(
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لق!ربأخذالنهضةمغبدأالذىالنقنيأنبدأعثرالتأس!عالقرننهايةعند

أربعة.عبرأوروباأقامتهاالتىالمختلفةللمحاجاتالتراكمىالأثرظهرنهايتهمن

عنصريةلفاتمثحتىؤالهيمنةالاصثعماريةأعفالهامشروعيةقؤكدلكئقزون

آلقابلغيرالغتصريةالنظرياتفىأنهوظتترص!بمالعلومتلكمنوثونتكافلة

للذكر!الطبيعىالإلهئوالائتقاء،جم!أ"ولأصأمحه3حك!!دةالدمطهارةمنهاللبدل

البشرةذوىللرجالاستفبادهتبريرصبق"إلىفييمااضطر(وا،المسيحىالأبض

العنصرية.والتفرقةللامشغلالجهيدجهدبعدتبلورتوالتقيات+التىالسمراء

ا!ابنهلأنوبعدالأخرىالأجناسعلىشامىنفهاوجدتوالإقصاء،

طريقعنيتضاعفصداهوجدالجديدةالمصادرهذهومنمنابعهمنالعنصرى

أعلنتالتىوهىللاجنبىالمناهضةالوطنيةوالمشاعرالاستعماريةالمغامراتمسلسل

إرهارها)1(.مرحلةبدايةعن

الشمبيلاالثقاطلاهىالعنصرىالقفوقانتشأرخطب

فىالمتاريخيةجذورهوتعمقشعبيةثقافةالىالعنصرىالخطاباطنافيوامتد

ماوالأيديوالوجية.السياسيةالفوارقفوق!التسامىعلنفقدبىتهفزادتالأوربىثقانجة

المطبق.الحقونقىوالهيمنةالوصايةحقإعلانفىمطلقحقبوجوداليقيندام

ىأإذنيوجدفلا.)2(والأمريكيةالأوروبيةوالثقافيةالسياسيةالنخبمنالإجماع

)1(

)2(

حقة،كؤننأفنكرمفتزصةكثيرةاجيانقىسفرؤقعلىالفمريةللمةهذا/،لإضفاء

مواقفعلىأوتهيؤاتعلى.العلمئالتبزبربراسطةالرعة)ضفاهفىمرةمنكثراستخدم

ناهضةيئريامنهما:الظاهبرةهذهلتوضيح،أخرىضمن،حالتانتوجد،ميطرةمجموعة

البثرينالقرنبدايةفىالجزيرةشبهمنالقادينا!اجرينضدفرنسافىصاذتألتىالايطال!ن

ظلالأشانمثلهم؟الرق!ناليهود)سرائيلفىالأثكنازبهيوانجةالذىآللأن!ائىا!رئزاءوذلك

ينبغىمم!.!ثرقريينلكونهمتريبةقرةحتىارتابمحلمنهمالجنوبأهلوخاصةالايطاليون

"العضرى"التبرير،الاسرائيليةالحالةوفى؟بحقأوروينيكونوالكىالأفريقيةالواحلمن

بدائيين،-نصفيمتبررنالخص!ينياتفىالشرقيهودكانفقدكبر،بدرنجةجليا..يبدوللرفض

بقافةانلحملا4أوروبيةأصولمنالقادمةالانتليجنيايدملىمنهاقدمواالتىالبلادصكانمثل

الأوروبية.اتفرق

قادتالتىوالجنوبيةالوصطىأمريكافىالايبيريةفالخة؟المرةهنهالثماليةأمريكامن.ضطلي!

باسم=الاستقلالإلىوالرتغاليةالاصبانيةالمتعمراتعثراتاصعالقرنمنالأولالثلثعبر
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بكلالتفوقعمليةتمتوبذلكالأوروبىالعابمالرأىوسطانتشارهيعترضعائق

الواسع.الجماعىالتدريسعصربدايةأعلنتالقرنأن.نهايةوخاصةسهولة

بعمقأرستالتىهىالجمهوريةالمدرسةكانتفرنساوفى؟الشعبيةللطبقات

بينالهيمنةثقافةنشرعلىوعملتالجنسبتفوقاليقينالعالموعىداخل

العامة.

يفصلماف!ن،متباينلهماتراثإقامةالأوربيانواليساراليمينحاولمهما

طالماالذى-ورينان-فكرمنإليهآلمارمزالأوليعتبرهالذى-جوبينوبين

واليمينايىريتوحد.بينهمايقربمماأهميةأقل-القممأعلىإلىالآخررفعه

اليقينىالإيمانفىالعشرينالقرنمنالأولىالعقودوفىعشرالتاسعالقرنفى

قمته.الأوربيونيحتلسلمفىمرتبالبشرىالجنسبأن

بعدأوروبيينمفكريبئفيالعلمىالنقدأماميتهاوىالعنصرىالخطابأخذ

جدالفأثير،الا!جناسنظريةمنهاتولدتالتىأبحاثهخلاذمندأروناكتشفما

قابلةأنهاأمثابتةالعنصريةالتفرقةهذهكانتعما،العنصريةالتفرقةنظريةحول

لورثةاقينسانىالتطورإئر-اليساريةالداروينيةأشكالمنشكلمالوقد؟للتطور

ستتمكنالأستعمارىالأوروبيينتفانىورغم،الثانىللتفسير-الأوائلالتنوير

حتى،لنحضارةالمكونةالمميزاتبمجموغةالمزودةغيزتلكأى-.البدائيةالأجناش

نأالبعيدةالأياممنيومفىستشتظيع-لملسماتهذهمن.اشيثابعف!اامتلكلو

هىتلك؟الغربيةالوصايةتتقبلأنبشرطالمتطؤرة--وذللثالبشريةمنجزءأتصبح

والتىلنفسهالأبيضالرجلعحددهاالئىالضقيلةالحضاريةالمهمة.-نعرفكم!-

أعماله.كافةلتبريرممكئاالحينذلكمنذاستخدامهااضحى

شقين:تفسيرها.حولانشقواالتظورنظريةاصحابلبهن

اليمين.:الأولالشق

.اليسار:الئانىوابثق

للسكانتهمثسهمعلىوظلوا.للأجناسجدادقيقسلبمعلىملطانهاأقامتالتنرير،مبادئ=

وفىيرو،فى0186عامفىإلاالرقىنظاميلغفلمللزنوجالمتمراسترقاقهموعلىالهود

-العرق:نظرية-الفل!فةلدرايةوالمدخلص!57والآخرونالفرب.الرازيلفى1888عا!

جوت!ه.لون
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لازمةأىفطريةليستالشعوبخمحائصإنقالوا:اليساريونالداروينيون

للثقافةوخاضعةوالتغيرللتطورخاضعةهىإنمافكاكا،منهابى!لايستطغتفارقهلا

بية.اكتاتفةثقااو

-فكأن،الغربيةبالوصايةمشروطالتطورأن:يرونؤجهة-نظزهممنلبهتهمخ--"

مشروطاكتسابىفهوالآخرعندأما،فطرىالأبيضالرجلعثدالعنصرىالتفوق

الأبيض.الرجلبوصاية

البابفتحتالعنصرىالتفوقنظريةإلىوجهالذىالنقذهذاأنونرى

الانتقاد.وتوجيهالشكولثأمامواسغا

ردمهاالإمكانفىيكونأنمنأعمقتعتبرالهوةفكانت-اليمينعند-أما

فىوخلفاؤهجالتونفرانسي!البريطانىنجح1865عامفمنذ؟الأياممنيومفى

تعبيرأنهاعلىقدمتالتىوهىالأفامإلىعملاقةخطؤةتطوال!ئظريةجعل

منها:الأدنىالجنستحسيناستحالةوعدمالأجناسبينالمساواةعدبمعنعلمى

إالجنس"ت!ديلأبذاالممكنمنيكونأنأتصورلاأنىإلا،وحضروهم"علمبرهم

500911.عامفىالوراثةعلماليوجينيةمؤسستلاميذأهميؤكدهكانفاهذا

هائلة؟آثارلهاسبتكونالتفاوتطبيعةجولالتأويلفىالاختلافاتهذه

العقلمنليسجمأنهاقتناعهشاركوهالأوروبيةالقارةأبناءمنجالهتونفبميدو.

قد-برودون.رأسهوعلىفاليسارأدفي،لجنسالتدريجى-!الاختفاءإمامالبرتجوت

عنصرية،قضيةإلىالتقايديةاليهودمناهضةتحويلفىبهقامما.-ضمنشارك

علىبالحثهذا،"الصددفى،!.وتتميزالساميةبمناهضةالآنيسمىمافأضحت

عدو.هواليهودىاإنصوتيإعلىبرودونصرخثم،دناءةا!ثرالتقتيلأعمال

")1(.عليهالقضاء.أوآسياإلىالجن!هذابطردالإسراعوايجب!الثرىالجن!

لمالاستعماريةللفتوحاتالمواكبةالمجازرلتقنينجرتالتىالمحاولاتإن

منيكنلمالذى-فتوكفيل.نفسهاالأيديولوجيةالمصادرمنجميغاتنهل

الكوالونيلإلىئفضىأنعنيمتنعلم-العربعلىالتامالقضاء3مناصرى

فأعقدالغزوهوالذىالعظيمالغنفهذااعتمدناقددمنا)ما:بقولهلامورشيار

.7991مارسمنالأوللرموند،صحيفةفىبروداندونى-لجانمقالمننصرصر()1
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ريببلاضروريةهىالتىالئفصيليةالعنفأعمالأمامنتراجعألاعلينايتعينأنه

الخمرالهنودإباثةفىغضاضةايةيجدلاالذى-بيرسونوكارل،)1(؟لتدعيمه

فباللي!بادةقد.اضطرواالأوروبيينأنشكلاأنهلاحظ-ال!ثنمالية"أمريكاقاطنى

عوضتمكأسبعليناغ!ت.)قدالنهائية(النتيجةأنإلاالجديدةالقارةفىبكملط

الطريقةبهذهلرزتحىبضمير-ترددوبلاكا!2(؟الفوريةالأضرارجداكثيرم

الوطنييقلأبطال2فصافإلىبالإجماعرفعوااقترفوهاوالذين-الجماعيةالمجازر

.أرقكبوفا.التىإلفظائغلأسوأأسفهعنبعضهمعبرلوحتى

أثيرةوسيلة،شتكلت،1للئغلغلأداةأيضااعئبرتالبشريةالإبادةأنغيز

بلإسكان"الأشثعظرمقتضياتلتلبيةأزاضيىتفريغالوانجب.منكانحيثفا،ل!يهم

الفضاءتحماولات/0مقاومتها.علىاكلشعصثشعؤبموابخهةفىباششخدامهااو

ا:.."عل!ها.

منبدا".الأمةهنهتموتأن!تمافاالمبررمنأنهأجدإإنىألمانى-:جنراليفول

البريظأنيونيترددلمكقا!والغذاء!)3(؟الماءمنمواردنامنوالتقليلجنودناتلويث

2".السبهاقمقاومةلكشرالناجعهالوسيلةهذهاستخدامفى

التوصعالإوروبىعفتئ+المترتبةالمآسىسلسلةلترديدالمجالسسرذقن!ليس

-عملآكانتالنهأئى،أافيوسيلةإلىالمحدودواللجوءالمجازربأدقتذكير-ولكنه

ا"لضرورةباسمباقترإفهاآمروامنأوبهاقاموامنبررقاوقدللقزو،بالنسبةعاذيا

عنبوجيىهكذادافعففد؟غرلبةدأإنسان!ةأفلئ!مةنجاسم-وأحمانابلالسنبوشنزعمه.

.دلحلية)4،.للمقاومةحدبوضمع"الجز،لرإكلتغخيك!ى.المنظمالإزهأباسثخدأم

+"لحضارةالاسم

مثقفبن!تعدهممنكلأعينفىيزطابتالأووويىالتفوقي3نظيريةاستقرت

ذلك!فليسالاضقاك!تبعضبىوجههافىإئيبرقدكانو)ذا،1شرعيةعليهاوأسبعوا

(1)اول*حأكه(محم+!حمهحمأكا7مم!سأش!،34+47أ31كللاط"ول)قء!س!!!96لة،1841.

.21(ا-لة!جمهحي3!لاها،كلا،+هأأسأ..ءآة055،أح

)3(أول04

محمد!-والفكر!الئغاعغىرخاعن!يإ،التئكيل.الاملابممعالغربيالصراعنطورا.لاستشراق)4(

المومى.إبرايم
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عدمعلىانصبثوإنماالهيمنةفيالطييجىالغرييين0جتنفىالتشبهيكباببمن

حقحيثمنالتجارةحريةإلىسيبسىءلأنهأو،ألعالية،تكنفتهالغبزبىجدوى

يبقىأنأى-الليبرالييننظروجهةهيفذاهوكانت-%لاسبتعمارىتجلىقصرها

جمونهعليعلاوة-الخارجيةوممتلكاتهااالمستعمرإنبلدبينمحصوزا.الئجارىا!تتبادلي

.-ألوطنيةلفصناغاترابحةص!فقه

اوء"ير*ا.هبم

.+..-رزاا!لملاستبمار4مس!لئى01

ببدأيناقشإلحمنؤم.الاعلىوفوإلوإيمعالؤحي!د!،الأوروبهىالاحتجاج

ملكأيبسمهاالتىالإستغلابية،الطرقؤ!شيةتبحينبت.مه"وائمااوبيائلهالإستمار

!الشبهؤدبيضبلإ!1918..عإيممننجاعتباقياالكونجو؟فى.الثانىلينويولد،البلجيبب!.

التىوتبئبماارأوها.التىالبشاعاتعنرواياتهموأوروباالمتحدةإلبربرلالتافئيسركرن

شجبهمبفض8091عامبلجيكافىالكونجوفضيحةفانفجرتآثارها،شاهدوا

احترامأثلى-ا.مبن2الأولبموهى-والبسعةحملةوأخذتأييرحثيةءالأعماللهذه

!،.الاستجمارية%تمتلكأتيخىآيلأنسإنجقرق

ت!بميتبمايجم!لماإلمحتملةنجيرايظاهركانتعشرالتامبعالقرنمنتصفمنذ

المنافشاتبعضفىوتسببحتأوروبافى4إفينمعرؤفة،ءالاستعمارية1بالبربريةبالفعل

قرا"ةبذلكلبنقتناعويكفى،المتفرقةآنث!جبأعغا"لنجعضيإبغدلتاببرلجانية،.و3

نهايةفيجممبالااقترفت-"افيجبارىالتجنيدأوالتأدي!بيةالححلاتيعفيم،تقارير

الجضارةوهيالاسميههذاالجديرة0ال!+حيدةبالحضارةالقياةا!!اصةلإسما.لأمر
.-.*كا-"3!!!،4.-ءو*.،،،غ!

فىتنصابفكبيؤالقو-يبيينإفريمياتقيهمالتي885:!،لعامبرليناتفاقيه/)يخ!،الغربية

الأراضىعفىنفبركهاءأوال!يادةحقوقتمأرسالتىالقوىكافة)كتعهد:6بند

!المعنوية،اقعث!يةظروفقتمتحسينوعلىالمحليينالسكانعليبالمحافظة،المذجمورة

التى20001ؤنملشركاتألمؤسعملاثوتشئيحدكافةحمايةعلىا.ؤشيغمل.؟؟انم1وإلألأيه

.ديفدروها،)1(الخضارةأنجزأياوئغريفهمل!المح!يينشقغديتيئملنئكانتستالدفمن

جوقيقول.أعوامببفمعةفالئهبعدجمده.ب!هذ!اهبزد!هبئبف!.ا2،افيمة4

عنالأعظماوالمدافع3091الى5918منالبويطانئوؤيزما!تفمئزدىشأمبنرلين*

.(1)!ح(ولحول!أءم4ح41وم!ح3حآولولحح!!4!س!3اأول،ء،+أكا!ل!عط51)!ولض!؟ا،!س!،4أأه+،1ء4في3لكة347أااء،

!م!ء8591،!5ءولحء،ث!ح،أ+ء.عكلةأكه"8791.
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فىيعدولمنؤديهاواجباتفعلينا"?..:البريطمانىللتاجالاستعماريةالمهمة

)-...!احمايئناتجتالموضوعةالضعوبكل.هنهإزأءواجباتنامنالتنصلاستطاعتنا

المبؤساءهؤلإءلكلوالرخاءوا،منتأميت؟البلإمعلىالقادرةهىوحدهاهيمنتنا

قدنكونالحضارىالعملهذاوب!كمالالنعبم،هذهذلكتجبلأفيايعرفوالمالذين

10001الإمبريالىبالضولجانالمستظلةللشعوبالأبلىللصالحالرطنيةمهمتناأدينا

علىالعالمعرفهاالتيالحاكمة.الاجناصأعظم،الجنسبهذاأؤمنإنىنعم

والعن!دا)1(.الأتىس!حسرنى-الأنجلوالجنسبهذاأؤمن،الإطلاق

الأممداخل-/رأين!أنسبقكما-ارقفعتالتىالأصواتيعضحاولت

داخلوتبزدهرتتتثرأخذتالتىالأحمانبكراهيةضدتناضل")2(إالمتحضرة

التمييزمنولابد.الحضارىالادعاءصاحبالداعىالاستبدادوضدذاتهابلادهم

/.الاستعمارإزاءموقفينابينداخلهم

حتىتماقاهابشياظل،ذاتهالمبدأعلىيعترضألذىوهبر،الأولالموقف

الأيديولوجيةانشطمنج!رقعةهزإلىالشيوعيةأدتعندماالقرنمنالعشرييات

إنسنانى،وجه،ذىباستعفارتنادىكانتالتىالأخرىأماهزا،الأوروبيةوالنياسة

الرأىعلىتأبيزرويدكرودوناظذودأبعدإلى"أقليةظلتوانانتشأزااكثركاننت

بلغتهماإذانجألصدفة!شعؤزهعنالتمبير*كلىبالفعلقادزاهذإ*الأخيرجمأن.؟الغاتم

نأمنأبغد.هىالتىالمصالحأوالوطنبةالعظمةباسمترتكبالتىالجرائمأخبار

تصبحعندمنإ:الجنودميير؟إراءقلقهجمنيجبير!كانهو،مصيالحهدإئفاتكون

بوضوحيدركلاعندماالباهظةالممهاريفوينتقدجدادمويةالعسكزيةالحملات

يحدثبمامكترلثغيرالأحيالطأغلبفيدلبنمعيظلوهووراثها،منالعاثد

الأرلويةالاستعماريةللمغامرةتكونل!ضذ:ئداخفهلاشكولكن،حدودهخارج

لهالذىوحدهوهوبها،القيامبهأتيطالذىةوخدههوجنسهأنإلا،العظمى

صا:ثهـ

+..)3(.العالمأفحاءكافةفىايتئث!رأنفى-الواجبوبالتالى-الحق

(!)-+س!مل!لأ3)-ه!حةثع،+أه3عحهولي!هأ+جلم!-1832!099ء)3،3ء!ر+ء،أ13،ول"ح!ا)ح4حأ

كل!!أ3*ا3!رل!.للإءولءأ)؟أ(309س!4ااك!25م!!4ح!.؟ييم

إلتذيرنريدهـامما،كنيككونهافىاتئ!ككأنجىتئالاالكلمةبهذهالمحيطةالصغيرةالأتجواصر)2(

ذلك.فىالوجدةنفهااعترتبأنها

..67صروايأخررنالغرب)3(
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بعد-فيماالسينمائىوالإنتاج-المكتوبالفكرىالإنتاجمجملأنالحقيفة

نفسه-منجعل،أوروبيةغيرالمسماةالثعوبمعالغربعلاقاتيعابج.الذى

والعليمةالعلميةالنصوصفمنالازدراء؟ثقافةرسول-الإعجابيثيرتماصكفى

الكتبأنكما؟العامالاتجاههذاعنرأىتثيذكانمانادزا،الثمعبيةالرواياتإلى

ثمأولأالفتوحاتتمجدالأوروبيينالتلاميذعنأجيالعلىوزعتالتىالمدرسية

للتوسعالراجعةالتقدموأوجهالاسشعماربهيقومالذىالحضارةنشرعلىالعمل

ماسرعانالمتحدةالولاياتوفى؟كلهالأرضكوكبمستوىعلىالغربى

مواجهةفىالأراضىداخلإلىالأبيضالتقدموتقديسالريادةأسطورةأصبحت

كانالمجالهذافىأنوالوافع؟شعبيةوثقافةوطنيةأيديولوجية،الهنديةالبربرية

واحدقطاعيوجديعدلمالسابقةالفتراتعكسفعلىمئدغا؟عشرالتاسعالقرن

فردأوالبحارعبربلدهبهايقومالتىإكلغامراتيجهلالأور!بىالعامالرأىمن

هندية؟مقاوماتتواجههاالتىالحدودتقدمبخالوةخطوةيشبعلاواحدأمريكى

ومن،الاتصالوسائلإلىالمدرسةمن،تتكووالدعايةالإعلامقنواتإن

وكاننشرها،حقوقالجرائدتتنازعالتىالمسل!لةالرواياتإلىالأهليةالجمعيات

عملكلمعوينتشىوالروادالمكتشفونيوأجههاالتىالمخاطرإزاء"يرتعدالجمهور

به.يقومونبطولى

المغامراتيروونراحوا-خاصةوفرنسيينبردطانيينومن،الكتابعشترات

القسوةواجهواأننجعدديارهمإلىالعائدينالأبطالللجنودوالمأساويةالمجيدة

حياةتطوراتأوالا!فريقيةالقبائلوحشيةأوفيتنامفىالاتاميينللمتمردينالخبيثة

أبعدالقاطنةالقبائلرؤوسهافروةنزعتاوافترستهاالتىالباسلةالمهإجرينأسر

هوجوإلىميريميهمثلالكتابكيرعنالحديثدونوحتى؟العال!مفىمناطق

ازدهاررأىالعشرينالقرنمنالأولوالجزءعثرالتاسعالقرنف!نوكيبلنجولونى

الملحهةمنعواضيعهيستلهم-الفثةأدب!ل!رمعليهيطبققد،الأدبمن.نوع

لهافتحالتىالمناطقفىالسائدةالبربريةتحعهىلابتفاصيلويضفالاستعمارية

روايةالرعبمنبثىءأتذكرلازلتإنى؟الحضاريةاتمكايسبأبوابالغربيوز

جميتين،بيضاوينشابتينالماورىمنالبشرلحومآكلوقتلكيفتصفإنجليزية
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ىددكونتيسة.رو،ية.ضبان.منأبطالسردهما،أخرىعديدةرواياتضمنأو

ا(.الأرضيةإ0الكرة.أقاجمىإلىرحلاتهمامنرجلةمنعودتهملدىسيجور

ل!7ء4العالمتغر!ب.

التاسعالقزننهايةمنذالعالممنمكانأىفىداوها-قنكانتأورونجاإن

توطينأيضتاولكنالحضارةونشبرققطالغزواهوابهااثتاطيكنلملأنهعشر،

متوحشة.بشعوبمبكونةتكونتكادأوخاليةاعتبرتتاراتفىمهاجريفا

وهى-الإصبتعماريةالممتلكاتفىالمتمثلةتواضغاا!ثرالاستقبالومناطق

وجنوبهاأفريقياوشبرقي،والأسبانوالإيطالييبئللمبرنسيينبالنسبةأفريفياشمالي

البريطانيين.وخصوضاللألمانبالنسبة

القوةمنيجعلأنمنكبرذاتهعنمتاميةفكرةالغربلدى.أن.يبدو

الشماليةأفريقيافىإذنتقيموهىفرنسا؟لعملياتهالوحيدةالمبرراتوالمصلحة

اللاتينية،0استعا؟ت-مبثعلبأنممحيقماضيىمععلإقاتهاالواقعيخىتعيدأخذت

النوعهذايكيوبقبأوضح!ط!الثلاثينياتفىإقابمالذىهوججوتيهف.!المؤرخولعل

قدالهشمالية-أفريقياإفيأوصعجبأنوذلك!الحالىأقبلابعودةقانونهنظريةمن

أنهابماالقديمسوالمش!حىايلاتينى،البصريخلاليبريفإحضارتهافتمراتابهثبرعرفت

تمتإلتىالأوروبيينجمودقيقبلالإبميلامىلماو"النعاسالركوبكبئعامب!ألفأصيبت

مشروغاالفرنسىالاحتلإل.إجمبجهكذاجدرللإ؟جميلادبيممبماالاستعمارهيثةفي

الذىالإسلامىالعر!ىالوجودعلىإلمسيحية.ب.،الرومالمةالأسبقيةحمجةطربقعن

،-:!االشبرعية)2(.بجدمؤسيم

الاسلامجمية-!رثي!نائببوازار)يلوالنربالإسلام:وراجع.68صوالآخرونالغرب()1

.والغرب

(2)س!آولا-س!س!3اأ*5كلم!6لأول.ط")314ولأ43،أه!كاخأ!مة9سكلا4لاقى340،حا33أع!)ص!3ه!5لاح3ح43لما

6ء.ل!ا!!ثا"ع4عةلأأكةح.329.13

الاسلامى.والدينالإغريقيةوالفل!فةوالآرى.الاعىوالتفكيرالإسلافيةالفلسقةلدراسةالمدخل

الاشلاية.الفلسفةلدراسةالمدخلإلقموصيوصفمحفدد.-الترجمةصاحب-اختصر

.024صاج-العقيقىنجيبالافئزأقويراجع
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8معيارالتقدماثةلحدوااوروما

الأرضكوكبيتقاسمونالشعوبمننوعانهناكأوروباشعوبعدافيمأ

فىغائصةمارالتوحوشىمجردسوىليتالأولىالشعوب؟الأمرواقعفى

العليامصلحتهافيهلمابتطررهاالإسراعب!مكانهوحدهوالاستعمار،الحيوانيةوحل.

يبدرالتىالأخرىالشعوببعضتوجدح!نعلى؟أسمىببشريةتتصلفبجيلها

الإيرانيةأووالعربيةوالهنديةالصينيةالبوالمأما؟البدائيينتميةتستحقلاأنقا

حاملة-تقديرأسوأفى-فهىالغربقىبهامعترلاحضاراتأبدعتأنهافبما

قرونعدةمنذمنغمسة-تقديرافضلفى-أو،الحضارةصفاتمنفقطلجزء

الخطابويواجهعليها؟الغربيةالوصايةضوىمنهاتخرجهالنظلماتفى

فىتتحللوأنهاتهالكتمقوماتفاأنيرىالتىالإمبراطورياتهذهالأوروبى

يمنعهالمجتمعاتكنموذجنفسهيقدموهوحداثتهديناميةعنيتحدثبأنثباتها،

التطور.عنوراثئا،يكونقدالذىعجزها،

ىأعرقلةعنتكفلمالأورؤبيةالقوىبأنأيصتاهنابنافيجدرلك.ومع

علىمحمدممروتقدموضايثهالمجتوضعهاتؤدالتىلنمناظقتحديثمحاولة

108301،الثلاثينياتفمنذ.العراقيلتلكعقمعروفةأمثلةالع!مانيةو.الإمبراطورية

فهوالبريطانيةللمصالحمقلقامنافتاعلىمحمدألأهاالتىالدولة-أصبحت

0184عاموفى،المتوسطالبحرنىبخوهريةمنطقةعلىالسيطزةعلىجمضأرعها.

والنممأابروسيامنكلأركابهأفىسحبثأنبعد،العظمىبريطانياؤضعت

هذاعلىالعالىالبابصلطةؤأعادتأالمصريةللتجربةاعكرياصذأوزرسما،

نأالعثمانىالعاهلعلىكانالمقابلوفىعملتا؟مستقلاأصبحالذى،الإقليم

)1(.الأوروبيةالتجارةأمام،عائقأىدون،العثمانيةالمنطقةفتحعلىيعمل

.:مراجعةيمكنالمرضوعهذاحول()1

ثلإث!،لأ،حم!طأهحعأهلا!س!اسأ"ء474ء**لهكالا.أ)ول5+434أ4+هأ،ءاء7ء44+ءولءه"ه"ا،أول

س!ا،،"حول!ولحكاهصكأ"3-7!ول5لأح+ول.!4ولأس!اص!ولس!3،)ء،ول9!سأ(،4أ3)،ع5لا3لاولح

ا؟!013أمبم4لا4!7س!)ه"-!ولحول4"صا++ةء،يم!.!!ة91،3!8..

مراجعة:العثمايةبالدولةعامبئكليتعلقفيمايمكنكيف

"\أكلةحول!هولك!03.ك!13ا+ة،حأ"،ءامأأ.س!*33لاحأا.أكة!.669.15
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القولتحكمالتىالمفارقةعلىجديدمننؤكدأتاتورلثإصلاحخلالومن

أجملن2إذفهو؟الآخرينلهيمثلؤنبمنعلاقتهمراحلكافةعبر،الغربىوالفعل

و!لىمنهمفرلاالذىالتقدمعلى.+القبول-بسمةيحثهراح،العلمهانيةالعالميدنفسه

انخديثيكونأن-،معلنغيرلشرطشهو.-بشرط.ولكن،الحداثةلزوطيمئلان

ضاركير،يقدمهالذى0النموذجمنونالمن!توحىض!واحيه.نجىال!أتعةالدول

)1(.بمصالحه

فعتقدممابأجمثزاسبته!تالتىبما!د)فةالعت!فنخقلاالغربىالخطابيظل

عبر،الأووفيبيةالقوجمأظلتذلكومع.عنهبعذاالأقلالمجتمعاتمثقفىالبعض

الجمودوتئمجعمتهالفثقديمهوماتفضلالاستعمارىالعصبرمنالاكبرالجزء

منطقةنطاقفىدخلتالتىالمجتمغاثفىرجعيةالقطاعاتاكثرعلىوتعتمد

وبدأت.إلااالفتوحةالبلادعلى!السلام!فرضمرحلةانتهتأنفمأنفوذها؟

عدةوالتثيدالتعبيروزمالمحليةالشخصيأتمعالأنحاءجميعفىتعقدالتحال!قات

بل،الأوروبيةالمصالحيمسقدا.شىءبأىالقيامبعدمالمطالبةفىرغبتهاعنمرأت

أجلمنالأخيرةهذهعلىمرةمناكثرفىالاعتمادجرىذلكمنالعكسعلى

المحليينللرؤساء،مناطقعدةفىوتركتالاستعمارىالاستغلالطرقتنظيم

رعاياهم.علىللسيطرةالطولىاليد،والملوك

فيبكإ.نوحلإهامصالحهعنالدناعنجن.يطإق،خطإبهجددندالغربكانانا

منعأنالمواقعيبد!كىإذجمادئا،إلوسائلهذهفئلإلىاللجوءحقلمعتبرأنالجمك!ن

التىالمحليةال!نلطاتعلىحديثةمإزإلتفأ!هيمنةتأكيدأؤأمم.منافسةظهور

المزايا.بعضلهأتؤمنبأنوذلكلنساد!.الجدهالتىتلكمدأقوئ"بشرعيةتتمع

التىالاستعماربةالسياساتتناقضاتبعفبىبعيدحل!إلىالتناقضهذايفسر

أنهاكما،المعاصرةالغربيةألاستراتيجياتذلكوبمعد،العشرينالقرنفىانبعثت

المغامرةعليهاقامتالتىالأسسسلامةحولالقرنهذامجادلاتعنايضئاتعلن

يكونأقفىالغربقدرالواقعفىقناقشلاالمجادلاتهذهأنألاإ؟الاستعمارية

75.صوالآخرونا!غرب)1(
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عولمةفىالمستخدمةالوسائل4شرحيةعلىكثرتنصبودفايلعألمتحديثنموذج

العقودفىقمتهاإلنوصلتالتىالتفرقثقافةصلابةقزعزعلاوهى،الجداثة

تواجههاصبمعكلمعتتطورقذه!الضقافةألىلاشك؟الع!عمزينمن!القرنلئالأس

مختلفةمصاذرمنججهاتستقىوهجاجتهالمحمي!قتأصلهاأن(لا،3+ي!يهحدالثبها

الوقتفى!نفسالاحتفاظمعالهامشعندخطابهأام!ظاعتهأ-تغييرفىأنلدرجة

)1(.بنيانهبجوهر

،العنصريةف!نفوساطلابلتفرقلأقل!أي!ولارسينلأفىالم!الكتب

بيبس،صومهتقول

(:ماركس)كارلحرميكونأنيقكقلأشغتايظلمالذىالشعب

1...(عنهانتجمتعددة.هجرةحركالثا...(الشرقتاريخباجمورإتفىإأثرت

الشعوبهناك:الهامةالمجموعاتفيعدإأبينهميخزأن.يمكن،السكنأنمنخليط

مصرفىا!تاميونوخا.صةاتمإريغ،فجرمنذالشرقفىاستقرلتالتىالبدائية

)0001،اضحةال!إغيرالأص!لذويوالإيجيبرنكلالنهرينبينفى-جنونجاوالسومريون

...(كا.)الأشورينوأخيرأ؟لفخا،واث!ذيين.أواليفودالفينيقيينأنججوأ.الذين0والناميون

القرن-فىالجسمبنيةأنثبروبولوجيامواضيعسرديعيدألمطول!.الذىالنصهذا

مستخرجفهوبكثير؟ذلكعنمتأخرةمراحلإلىالواقعفىيرجععشر،المتاسع.

عامإلىلعمود!ألابئذائى!أ)المماذسالسدشكرندمى.للقمتللامدرسىك!نأ!من

فىالأولادكان،وفكذأإ؟49211.لإ،،عام،أعدتالتى"المدرسي!ة.اطبقاطلالبرأهجرا39.!ه

تمالثانيةالعالميةالحرفيأنتهاءعلفمحسئبينسرىمضت.قداتكقبر!غفرب!ا!

ذأتها،2،الأوربيةالحفحارةفي."قلمتاقبزفتبشريةإبادةعمليةإوكبغدهابعنالكثنفما

،،جيرانهممنأسمىهمالشقرالآريروأنمعقوفةأنونجهمآلساجمييننإنيدرسون

بحضاراتتجاتصالهاتفتحتالتىبحفئأرتهااليونان9،نجلآدأنيتعلفونكأئراكما

متفوثا"131.ريادئادوزاالتاريخفىأدت)000(تخظتهابمثيرو!كنها.الشنرق

صاء11-"!-

!.والأرى"الاصالتفكيرودرأصة؟ألإصلايةالفالفةلدراصة!لذخل76،.صوالإخرونالغرب(1)

)2(ه."،1)لأحولك!س!،*.!+،!ول.1،ء+4أ4لاح،أ.ح)5!5حء34أ8أس!+ح.*33؟ه+.+ء3هول"ك!أ03913.

(3)"اأ4.
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حداثتهمفىتزرعكثيمرةأضياءيتعلمونبعد-الخبربالتلافيذ-الغربي!بئكان

يكوئوافلمإسبافياتلاميذنذكرالمثالسبيلفعلى،للشرقوالبغضاءالعداوة

الأحداثوصبف،المدرسيةجممهنم.قعيبعند!االاالإنلى+لسى.الماضئ،عنيسمعون

المبوكشعائراتباععلىلثونإذوهمانغنى؟ءا)إعادةأول؟فىهس!ث!؟.3،،3برالمجيدة

فيصامؤاطنيهم.مقكإنا.مبيونبنومريبىارشدابن+أنيعرفموؤل!،الكاثوليك

"ا"..-*.!ت-!+كل---)1(..طويلزمبنومنيمضى

الاستعمازيةالإفبريهاليةأنالأوروبلة.:اففظمئللقوىالمستقبلمواطنوويتعلم

بوجؤ"،ويتغلفؤن.(ألى،)2(متخلقةشعوبكسكنهامفاطقعلىؤاستيلاء؟"غزوفىتمثلت

مقالعظضههمكيشثتزلرردأو،ردوشوسيسيك،كرومرولورد+وليوتىط+،وفيدارب

-"أفض!ائللفما!كقيقالشىءلا،حذوهميحذواأنعليهميتعينالذينالرجال

،لجودان،غزوالثانى!اقادالتى(الطري!ةعنولاالأولبقودهاكانلم.لتى"الجهنمية

ووعلى!*عهاأصملىأرتنتشز.فىالأوليإلبشروخئرى.الاستعفاريةالإمببرأطوريةكأنت

،ا459مايو8فىا!سطيف!مدينة،فىحدثجمالهمترليىالمدرسبيةجمتبهاتكنلمحين

الممتلكاتعنزمن،الدفاجابزمن.كانأنالواقع،!بسنتينذلك.بعدمدكشقرفىولا

أهمها..إنقاذجملىنبملالأوروبيةالفو!كانحقوالتىالبجارعبرالراقعبما

"لنهايتهاتمننناتققعاص.!لأضت!غفازعمبيةولكاتت.حين؟وعلىالزصانبعد..عقط!"من""

أعمالؤطت،ممجدقق"لفجح!ا،،جمعكخينرثق!الفرفشيةالمذرسغ"الك!ئبتكنلم.

الأجقأك.عنىعخيفا+الفضقوبئ:اليزا.ه3.امل*.لمضمخفزين،أولى!الجفاوهـعلئ0نشبر

أ69-اعامتنثرأالثانويةال!نية::اأىا!لأولئللشنةكئاثبة؟!واكنتتهاالوخية.،التى

"تطوزهتمال!منناليينأقفيهنقرأيلأئنافقظالصدثؤ"لينهذافىنموذخا.يبد

ة،.-ش"ء+.-؟كا3(:.ضغيفبإ)

الهتذاستقلالأنالاستقمارخروج"لمحنال!ثيذيتعنمآخر4(كتةبأؤفى

فىاتطبرجماؤأدطوالفنودالإنجليزبينقمامتفاهمت،"عدمإلىيعود4791عام

7*!.بي!صوكلى78صوالآخربىنالغرب(1)

)2(،ءأ،7أ4،5ح.+أأهآكة3حمم!ثكأ؟هحح+أ؟13-852أ939..00أح001

؟"!-!".بيبىصوفى97صنوالأخزرنالنرب.)3(

(4!4ول،أةولس!قة"أ4نمحأة."هأ3أكأح،ثمةاح3كح!6ح+أول14حكها؟ء،"س!،اح."كهأ6291،5.
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عامالبريطانيةالإيرانيةالبترولشركةتأميمإلىمصدقالإيرانىدفع"الوطنية

يعيشونالذئالعصربفهملهمشيسمحالذىالستنياتتلاميذزإدهوهذا

لبلأدالأوحدالؤريثفوالغربأقيئلمهتمالمذرمحئفالكتاب،تراثهمجأمعنفيإ،!.0

يوليهاإلىالقيمةؤلقل)1(،والمسيحية--ولروفاالعقلابتدعت(لتىالإغريق-ت

-إشارةأيةدونوذلنثإ،.البشرىالكائنلماحترامهىقدرأعلىالأوروبىالغرب

والإفريقيةالآفسيويةللتجيسيداتوجهتالتىالإهاناتألى-.رأيناأنصسبقكما

التوجههوالذىبالتنويرلعصرالحرالم!روثاأدىفق!"؟البشرىأالكائنلهذا

يزلبهماالتى2الفعليةالإنسانحقوقاغتصابأعمإلججبإلى-المجردالإنسانى

يفإرسهاأ2(؟الغرب

فزانكؤ"خكمبعدأيضتاالإنسانيةالمدرسيةالكتبتعدكل!م،آخزمجالوفى؟

الخطابعليطرأ.2لزئالبينالثطورمنالرغبمعلى،الماضى!-وذلكإلىنظرتهمامق

الماريخيةالملخمةفىالأددلشينةانلزحلةفيةيدمجونعادواوالجامعئ"إنراةالرسمى

فئلا!الخقيقيينالأسبا.نأقابخكيدةالأجياللعلم.المك!ية."مازالتفالكتب،-الوطثيه

.لإاالعرنجىالوجودمنالثمانيةالقزونفقظ.وأنك!انوإ.لكسيحيينالأندلسىالجصر

،2991عامصادرمدرسىكتابلافىنقرأإذ،تالنايخهمفىحقيقئاوجودمتفيكل

علىوطنيتبما!علىأميئاني.،المونراراب:أى،المسيجينالسكانمنجمزة!!أل!

-يدرش.كبماتد-ريجىلمإ،.-ثقافىتلوثحهدوثمنالتفادى)مكانيةعدم.كقالريخيم

"كارلؤسأفي.نييتهمن9؟92!عامنشر.الثانوىللقشموالجغرافي!التاريبئ6/فىكتاب

عنيبت!عدوالكىعافاأ!بحين.لل!ورءفترة،5؟هاعامفىامنجقدجم!فيالأدىل

لاالذ!المتكل!كالجيبعليههمماعلىالمورظلالمهلة،نهايةوفى،شعائرهم

جمواجهةفىأقليةثقافةجملىللعفافيالمحابىلةهذهأنبذلكنرىالاندماخإ،يقبل

المور.حالةفىأما،.المبرزارابحالةنجيمجيدلعملشتهادةاعتبرتالأكلبيةهيمنة

المدرسى.الكتابلرهالذىالنصثىالثقيلالأصدبالخطكتبت()1

اليئإلىمنهنخةأرسلالكمبيوترعلبى.بوازاربارسيلكتببما.إي!لصكتابوالغيربالاصلام)2(

فىالكتاببعرضأقومأنالجامعةرئي!ىمنىطلبثمآئذ،الجامعةرئيىعميربنعامر

الجامحة.في.مد!جالمولينيحضيجضرماعامةمحاضرة
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طردايبررأنالتلميذيسط!يعفذا.الراورفبمئل؟خفقئةغزأبةعلىبرهاتااعتبرتفقد

عامهىصادر!!مباتيالغةكتافييؤكدجمما؟016لآثاتمإسبانيامنالمسلمينمنآخر

الأ!ثه"اا؟..جميعمنالإسبانىالتاريخبإفسادقامالعربى"الغزوأن2991

"-ا،ازا-اء.---.،ا..+لألشغؤعيلاوالمغرلبا

وكانتالأولمىا"العألميةالحربكيقاتسبب!تالتيجم!ىكل؟شلآءالثيوعية"ؤلدلف.

الاسنعمار1مبدأأكقتبزة"للمنأقشنة.نلك.طرخ..قننلذئالوجبد:السباسي!اننيارهى

ألبثعي:!:!ماركسنفقولةأفيطاكدآلأستعمازكطعلى+2طبقتالئىوحدهأوهي.؟ذاته

استنقلألآلحربمئنذهنهآيةوطالبتحرنم"،يكتوفيأقييمكنلاآخرااشعبآيظنيألذى

.0011+ص،".(لم"..الأسشبمإ؟ريةللإمبرا.ط!ريةالتابعة"البلاد

الشيوجمية"تحئة9"الجؤتحو"شرطاالواحدم!،وايعبثبرينقيالثامنالشرط.كافيا،.

ل!،4يساندواأنالشيويحيةالبلادأحزابعلىيتعين،0291عامانغقدالذىالثانى

طردعلىيصرواوأنالمستعمراتفىتحررجركةكل،بالفعلصرانمابابكلا!

.-،ح.:-الجشقمبراتميئالاستدما!يةللبلادالباثعينالإجمبرياليين

التفوقىطصورطهايموتمالت!ليالأشسقالطالثيي!عيوفييشكللما!مع!!للا00،

نجريئايبدرمما.تفيرها.،!مشهالواقعظاقة3.اتصاعمممهـتوفيعالى.تكوناصاقشةا!يربىا

الأولى.للوهلة

،الثصيوعية-اللىقيلمنظزىد!.؟لجالئ!تبةيدخله!إ؟إلئحبمكانالعموموعلى

فى%نهموكما!،ألاستجماريةالبلادب!عدث!قعع.ايما:ابتىالثوراتمجموعةإطارفى

بمهمةيشيدمون.-الاستعمإر(مؤيديا.إل!ذكط"بمبمإلجانبفىجتراهم.وكنت-.الجانب

.للشعوب.التحرلرىالمجوذجكإدط،االغرببهايقومالتىا!اقة،نشر

التحزر-،فىالمقهورةالشوسطموحاتبشدرعية.يؤمنونالسميوعيون.وكان!

وضعتة؟الذىالزفنىالمخططتسلنلىامنألا.تيدي!!إابشرطنلساعدتهممشثعدينوكانوا

ولس!!4ولفول!!ه!ءكامءهوللاول:فىواردةالإبيبايةالمدرسييةالكتمنالمأخوذةابنصوعبى(1)

7،))س!3أ+ه+.*5،*4ولعا!!3الأمحم02)كة،"خ)أغا"+لأس!)+لا+04!!لا6ح.!لماأء4أ4س!4لماس!،-

4!ةهس!آ؟3330ء!هلأكا!آ4مه"ك!3ح4أحأ3ءولهلا+ول04ء46-لةحأ*4)3أ*،*.4هـ991

ا!.بيبب!صويط"اضوالآخرونالغربكتابمن.1344(فى+هأ،ءداس!34س!أ؟هه53ء6أ)3
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الاحتفاظ"الطبيعىكافىالغربحقحقيفةيناقشوالمالشيوعيينفإنالدوييةالشيوعية

الوحيد.الحقيقىالتاريخموضوعأنهعلىئفسهيقدمأنوفىالفكرباحتكار

بيبس4صوهمهتقول

فىالماركيينالمفكرينمندربهعلىسارواوالذين،ذاتهماركس"وقع

دخولمنتسرعبأنهامتعللينالاستعماريةالعمليةعلىوافقواواضحتناقض

-قيرىأنذون-فتدخع،المالراسمجالفىرأسماليةالقبلالمجتمعات

إإنجلتراأنيعتبرأنالشكلبهذاعاركسواستطاع،للشيوعيةالكوكبىبالانتث!ار

علىالقضاء:مجددةوالأخرىتدميريةواحدةالهند،فىمزدوجةمهمةبهافتاطة

دهانآسياكا!ا(فىالغربىللمجتمعالماديةالأسسووضعالقديمالآسيوىالمجتمع

تكونأنيمكناالتىالتطويرإمكانياتاعتبارجزئئاردقدالأخيرةكتأباتهفىكان

يعطى-رأيهفى-ظلالذىهووحدهالغربأنإلا؟راسمالية-.القبلللبنتات

)2(.التقدمهذاإشارة

عنألمعلنةالمبديةمواقفهامنالرغمعلى.الشيوعيةتتمكنلموهكذا

ذلكمنالعكسعلىإنهابل،التفوقلثقافةمتماسكبديلإقامةمن-المساواة

الكبرىالمهمةالرأسماليةالبلادبروليتارياإلىأوكلتبأنلهاجديذةطبعةقدمت

ثؤرةداخلهاتحمللاالشأنهذافىالشيوعيةإنالاستبداد.منالعالمتحريرمهمة

ثقافية.

أوروياعلىالعنصرىالتفوقخطابوجنايةالنازيلا

هلإرث؟صاحبةهىأماختراعصاحبةالغربتاريخفىالنازيةتعتبرهل

بدأتتاريخممكناتإطارفىتدخلوصولنقطةأنهاأمحاد"لااعتبارهايتعين

وأ،الإسباتية4"ولأصأكا!ح!4!كا+34الدمنقاءزمنفىقرونبعدةذلئطقبلحلقاته

هل:ونتساءلقليلأذلكمنلأبعدولنذهب؟منطقيةولكنهار!ةمرحلةكقمة

الذين،الأوجهكافةومنعقلئا"بر"المتخلفينوالغجراليهردإبإدةعمليمةكانت

لهاألإدارةترجمةإنهاحيثمننوعهامنفريدة،الثالثالتاريخاوروبافىاختفوا

اتخذتها؟.التىالأشكالإلىفقطيرجعتفردهاأنأم،ل!بادةموضوعبرنامج

أ؟))1(.4

ي!.صوفى86صوالآخرونالغرب)2(
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الإبادةعمليةإدارةفىالهتلريونابدونبهاقامالتىالأعمالهذهمثلإن.!

أساءوامحترمونمفكرونوضعهاعمرهاطالنظرية،مقزرةبطريقةقداشبرعتها،

قدراتهمأماجديدةمساحاتفتحوضبرورة،الغزاةلجنسالتفوقحججاستخدام

منطويلةولفترةلهمتعهيدهجرىطريقإلئالنازيةفتظرىوبدخول،التوسععلى

بطبيعةأفكارهماستوحوالقد،مبدعونبأنهمإحاسأىيداخلهملمفهمقبل

نعرفأنناالا(العنصرىأالتفوقراديكاليةاليرجينىبالمذهبالمناديناكثرمنالحال

،الديمقراطياتقادةكثيرااستخدمهفقد،العنصرىالخطابيحتكروالمهؤلاءان

الحذإلىيهدفالهجرةحولمرصؤقاالمتحدةالولاياتأصدرت9291عامففى

الإضادةظلتوفرنساالعظمىبريطانياوفىدنيالما،أأجم!سمنأشخاصدخولمن

الهيمنةتبريرفىتستخدم،الحربقبلما.فترةطوال،الأبيضالجنسبمناقب

الإمبريالية.

الرغبةولا،متفوقةبشريةإلىبالانتماءالاقتناعولاالضاغطةالنقاءفكرةفلا

النيةأنكما،الهتلريةالاختراعاتإلىإرجاعهايمكن"حيوى!مجالانتزاعفى

يتعينولكن،النازيةللبربريةفزيدةسمةليستلتبريرهاالمستخدمةوالحججالإبادية

أمراالشرجعل01إلىيهدفلاحديثىإن:هذاقولىحوللب!يحدثألا

طويلة.فترةمنذعادياأصبحقدكانالشربأنالتذكيردهانماعادئا")1(،

وارثاوكان،التاريخهذاابنةتكونأنيمكنالتعيسةالهتلريةالملحفةإن

منكثرااللذانوحدهماهماوهوركهايمر،،أدورنو:فرانكفورتمدرسة

التاريخعبررجعاوقد،التنويرىللفكرمباشرةالمساءلةأصبحتحتىالتساؤلات

صعلن-هوماجمكىعلى-فيهاللبحث،النهضةلعصرالإنسانيةالفلفةحتى

فىيريانوحدهماطويلةلفترةوبقيا،التسامحوعدمالاستبدأدعلاماتعن

)2(.بذاتهوقععملا.منقطغالا،ت!تيىلتسلسلنتيجةالهتلرية

.أرندنهانا،ثكرأ(1)

ممثلىيدعلىالتنويرفكرنقدعل!قامالتىالأصاسسلامةمنالةهوهنامرضوعنالي!)2(

للبحث،منهاطرحتقدالنارية.عائلتهضجرةمألهأنإلىالإضارةدانما،فرانكفورتمدرصة

يتمكوالكىالغربيةللحد!ئةالمؤسةالأساطيرحرل-أتليةوهم-المفكرينبعضتساءللقد

كهول=هول3س!ولأح،ل!ا3س!4:أخرىمراجعضمنراجع-فيهاوتعتالتىالانزلاقاتتفيرمن
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خلفهاالتىالهائلة.ابخماغيةالمقبرةأماالغربيينانتابتالتىالمبدفةحالة

.لهاتعرض،لتىالإبادةفىالجماعيةبمئوليتهمالتسليمإلى.دفعثهموزاءهمالنازيرن

الأثارعند.ذلكحنأبفدإلىعناء.النظرأنفسهملكلفوا؟ندونال!هوذ*.الأوزؤبمؤن!،

..بالعثصربةالخاصالخطابعلىترتبتالئىامرةالمك

تقدمهافىتفعهابما.2البشريةعلىفكما.أفأذكالهخيرمال!نؤلرعصريكنلم!.

س.!.والابتكارالتحديثونظرياتالقكر3فناهجلهاففدمالحضنارى

غيرنباتاأنبتهاارضاوخطالفكرحريةمنجواصنعالوقتنف!سفىولكنه

العنصريةهذهلواءوتحتالعنصرىوالتفوقالعبرقنظرياتفيهالأفبثحسن

.حق.نفبسهالإوروبىمنح،برهانعلئتقومولاعلممنلهاسندلاالتىالأوروبية

تجا؟بوظيمبههيقومأنهوعليهرسالتهوأعتبرهاالمتخلفالأدنىالآخرعلىالوصايا

يزللموهوغفلةحيبن.عبمالمتخلفودخك.الشرقطالاستجمار،مسمىتحتالآيخبر

الآخر*علىوصياالعنصبرىالتفوق!عقيدةعلى،اليقينثابمتوظلنائقا،مرقدهفى

نظريةبابسمالإبادةحربأوروبا.علىأعلنت-الخبيالنازيةهزته.حتى،المتخلف

.العنصرىالأوروبىالتفوق

بينأخلطألندونوكرر4ص؟+،!ه05+هك!هأف3.ولها،قااكلة+أ.3.4!258391.30-

المفكرينمنكييرعددالآنحتىيفعلمثلما-فرفضأنالمتحبلمنيبدوأنهأى،الاثنينن

الرسمبةالخةأمربكا،هنودإبادة-اثمالشبل-جملى،لرعفسريةإبادةكلمة-الغزبببن

نأسائخاىأو(قريير،(ئيستطغتعليسئلخط!فىب!نف!هاتلملتازيغ*الؤلايا!"اتمحدة

ظميةمنهبطالأمبريك!نإلأصليناالكان.هعدد.أن؟يويوركنجى.ايىمكحف3فىيقزاه

.البب.بأنسلمافحنا،ف!في"ا009اعامفى000025مقاقلالى0015جمامبىملايين

فىايعلنةالفاتجينرنجهوانواحدتونجمننليلايقلفيماتمقدالثديداتنافصوراءالجرهرى

البعضيصرلمازا.نتاهلأنعلينافبتعين،ذلكفىالرئيىالببهىتعرتلهمضعوبتصفية

-يخرهكثيرينمع-يقعلهماهوهذا،يرية)بادةجريمةذلكتميةعلىالإصرارهذابكل

علىالأرمنمجاررإلاجنىإبادةتميةيقبللابأنهكابانىدولاكريئانالفرنىالميوت

الزفىإبادةوسحاولةالثايخةالحربخلالاليهود)إبادةا!لاولىالعالجةالحربخلالالأترإكيد

3"!أ+،أ،3ا!!4،حولول!40،7ل!ح334!أ3لا3،سأا،ول،لأ+هنأك!أ4ول+)4+)4991عابمنداروافى

.("آاءز،ح5!.ه"لهأ..89913
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التفوقابنظريةفأطاحثالمسلواة.مبمدأأغلنتالتىالشيوجمةجاءتثمء

المماواةوحق.004الإنسانيةبالمبادئكا!فادىالمتحدإالأعنمميثاقأعلنأن.إلىالعنصرى

إتج!ويبر!.!،عصرمبادئبعضفىعنيفةهزةفأحدلفأوروباشبابتشربهاثم

اسنغمإهـللا-هزات

،الحربتلت-التىنالثنكنواتفىققصهقرمالعنصرىالخظافيسجلوبالفعل

ليسلمن5انجسكارها.عفىأفرجمكيةؤالشمالهللأوروبيةالنثجوبأغلبظلتولكن

بايإ-مبراطورياتا!ستفافيعالىوقؤيةمختلفةمصالحإذ.عملبظ،،البشرةأبيف!

ثقافةاختضار؟إلى،ذلكينىدولم.استغلالها،أساليحثلئحديثصتعدةكانت!هان

جمانتجماعيةضماثرتقبلهابكلماتعنهاالئعبع!إعادةإلىولكنوآلهيمنةالتفوق

الوحش-محلىتغلبتأنبخعد-تمإفا،-*صقتنعةمضىؤلحثأىمناكثر،صارتقد

بتفؤقفا.و(لمتأصلالعمعقإيمانهامعالإنسانيةالكليةللواءحاملةبأنها

خراقىالثقلاكىعدمس!ببهالشعوباضحؤةإ

الحديثةفرضتها.الأرمنةالتىالمقتضياتمعنفسبمايؤقلمالتفوقخطابأخذ

التق!نيةأبعادهفىالغربىالتفوقمجالتمركزأعادبأنوذلكتهلأخذتالتى

والثقافية.والاقتصاديةوالعلمية

منبعدتختفلمالكلم!ةبأنعلقابدافيةإ("شحوبجمقحديثهناكيعدلم.

تعزفالذىاللحنهذاوكان"،المتخلفةالأمبموجلم!!مجلها!إا؟الغربىاباقاموس

بالجميلالعبرف!انعدمإليهمضافا9بلييهتعمرةلفبشبويخرءالثقافىالنفهجعدمجملئ

الاستعمارى.النظامعنالمسثولينخطبتيهرا!يه!!فىيملونلاالتىالأغنيةيشكلاذ

-قدمالقديمة.الح!ةفإن،ينضبلاالهيمنةتبسريراتمخزونأنلو.ك!ما

جتئطفولتهافئالشعوبمصاحبةواجبعنتتحدثالتى-الأولىالفتوحات

خركة*قيامقبيلجديدمنشبابهاإبىعادت-الؤصايامنتحريرهاقبلالرشدشن

المثقفينأوائ!6أجد!وهو-ريكوربولدافعفلقد؟الاستعمارمنالكبرىالتحرير

نأكدواالذينأوائلأحدأيفتاوهو،الم!تعمراتباستقلالنادواالذينالفرنسيين

!ألأصليونالسكانبهاقامالتىالاعتداءاتكافةسبقتالأولىالاستعمارإخطيئة

لابكلمةحريتهمعلىالحصولفىالمستعمرينرغبةعندافعواحد"جانبمن
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لأوانها-سابقةكانتلوحتى-الحريةعلىالحصول!ضرورة:الغموضمننخلو

،)1(.الاستعماريونبهقامحضارىعملكلمنكبرأخلاقىورنلها

الشكزمق

نأدون،الحرببعدماسنىعبر،تتحولالتفوقئقافةأخذتوهكذا

،الغربتاريخفىك!رمتمثلالاستعمارنهايةالوعىصحوةوكانتتماماتختفى

بينمنتقليديين،9غيروالسياسيينالمفكرينمنصفوةالوجودإلىتبزغمرةولأول

الأخيرهذاتظيمإعادةفىرغبتهاعنتعبر(،الثالث"العالمحديثاالمسمىهذا

الغربظل.التى،بالكلماتإذمرةولأولوأخيرم،الغربيةالوصايةعنبعيذا

لقد؟ضدهتتحولالعفةلباسالعالمعلىيدهوضعلإلباسقرونلعدةيستخدمها

بدورهم،هواهمعلىحركوهاأوبها،آمنوادهاذاستخدامها،كيفيةرعاياهتعلم

أنفسهم.لتحريرسلاخااستخدموها

إلىالغربيينمنكبيربقطاعأدتالضخمةالتحولاتهذهمثلأنإذنندرك

أماميسلمونوراحوايقيتا،يعتبرهكانمادراسةيعيدوأنالجدمأخذيأخذهاأن

بممارستها؟المطالبةالشرعىحقهمومنحقوقلهمغيرهمأخرينأنالبئنالبره!ان

الآخر،بإنسانيةبالإقراريكتفىبينهممنالعديديعدلم،الدربهذاعلىوهم

لهم.المساوىتدريجئافيهرأوا!انما

المتخلفة،الشعوبعلىالأبيضالرجلووصايةالعنصرىالتفوقنظريةأدت

النموذجهىحضارتهوأنالآخرينعلىقيمانفسهوضعإلىرشيدةغيرأو

المعنىهذاتحملكتثاأصدرواوبالتالىالمستنيرينالقاثةوأنهمالفريدالحضارى

مفكرىأن.لفوكويامااالتاريخو"نهايةهنجتونلصموئيلاالحضاراتلاصراع

المستنيرينالفادةأنفسهموأعلنواللبشريةنموذتجامنهاجعلواالغربيةالحضارة

يخطأنيمكنهبلدبكلالخاصالتاريخأنعنهموغابتتطور،لمالتىللشعوب

الغربية.الدولفيهاسارتللتىمغايرةالحدأثةإلىللدخولأخرىطرلحا

التفونننقنيقخطأب

ورجالأجناسوعلماءوصحافيونمؤرخونراحتبدلمازالعالموفى

الآخرين.علىالغربوتقدمتفوقتقنينخطابتركيبيعيدونأقتصاد،

(1)أحأس!لاع373ث!ح!(5+س!0!لاثة34حس!ع3حاه*لما،أ+ه.91-!لأ059.1"ه.أح04
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نصوصأجابتحيثالمتحدةالولاياتفى؟عدةأشكالاأخذتالمهمةهذه

السكانمنلقطاعالمتزايدالتهميثىعلىالاجتماعىالأجناسعلمإفىجديدة

)1(؟المتدنيةالذهنيةملكاتهمإلىتثصيرنظرياتالظهورإلىأعادتبأنالسود

جانبىوعلى،الاستعماريةالمغامرةاعتباربردتمسكواجانبهممنالأوروبيرن

القديمالدفاعدبا9الشبابإعادةعلى-أخرىجهةمن-العملجرىالأطلنطى

تاريخكتابفىمثلافتقرأ،الهيمنةنحوتوجههاتضمنالتىالغربيةالعبقريةعن

اعتبارإلىباستمرارأوروباأتميل:0891عامفرنسافىالصادرالعامأوروبا

وأنلمابالقدسيةأخرىقيمةأىمنكثرتتسمالتىالقيمةتلك،قيمتهلهالإنسان

ماالعالمأنحاءكافةفىالبشرإلىيحملونلأنه!ميقاوملاميللالديهمسكانها

الجديدةالصورةأماموقفالأوروبىإنإلالذاتهالأفضلأنهالأوروبىيعتقد

أنهإلاالأوروبىعندهومماأفضلمقدشادينياترالايملكأنهوهوالثالثللعالم

الأفضل.دأثقاوأنهتفوقهأغنيةيلوكأمامهمعانذاوقف

والذينبالازكراء،الثالثالعالمدعمبتياريسمىمافوسمعنادهاشتدثم

العالمتيارمناهضىمعظمأنإلا،قاسنقدمحلأصبحوافيهالسيرعلىأصروا

يجدونأو،الدوليةالمساواةعدمواقعينفونالذينمعتلاقواماسرعانالثالث

يشكلها.الذىالهرمىللتسلسلالتبريرات

موضوغاكونهفىالفريدةالمميزةالسمةالحالتينفىالثالثالعالميمثل

يمسكبشبهالذك!لمالثالثالعالملأن؟الغربيةالمخيلةتهزالتىللمجادلاتمركزتا

مناهضيه،منلهالاتهاماتوموجهوالثالثللعالمالداعمالتيارعنالمدافعون

لاهىإذ،لمجادلاتهمديكوزاكونهالواقعفىيعدولابعضهمبخناقيمسكون

التىبالمواجهاتتهتممابثثر،يهملاهذالأن؟داخلهيحدثماحولتدور

كانفقد،الغربيؤديهالذىبالدورالمتصارعتينالجبهتينمناصرىبينتحدث

.الذاتوكرهالذنب،الثالثالعالم:الفرعىالعنوان

ص!+(ا!!ا3لا37)حالجرستقوسبعنرانكتابفىأمريكيانباحثانشعبيتهمنرفعالموضوعهذا()1

الشخآلافمهبيعتوقد؟اليضمنمتوارثبل!كلذكاةاقلالزنوجأنه+)ثاتالىيهدف

4كة"حأ،+أء،3+س!ول،ح"ححاكلة3،لأ،!كلاول.!+كا"حلاحاص!37:الامريكيةالمشحدةالولاياتفى

ع!3ءكلم33.ءلأ"3ه!اع،1)499.
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مننوعينإلىباللجوءيسمحالأوروبىالتقوقتقنينخطافيعود!إن

العادىالطويل.الئاريخإطارفىوضعتقذالغرييةالعنف!أما+أن-أعمال:التبريرات

-وكانسابقماتها،منأسوءتعتهولافهىالعياربفذاوبقياسها!البشركا!اللقسوة

علىأمحرىناحيةمنأصحابفا0يؤكدلملوللموضوعالر!لةهذهعنايمكقصالدفاع

تفوقها،فى.وبالتالىنوعيتهإهفىفريدةيخعلهاماوهو،الغربيةالحضارةاقساتية

جملفىتنثشرالكلمةهذه)وبدأتأالإنسانية"الاهمفاما!علىالتمأكيديتم-!إما

التىالشغوبجعلتالذىتنفزد-بالتقدمالتنوهىألا-وروبيةللعمليات(مكان

المفيدةالسمة!محنالجديدالخطابهذاأنواقعة*بخلافب!،تتمتعلهاأخضعت!ا

دون"هيمنتهشرعيةتأسيسنيعيدفهو،عظمةأحد6لهأقلعنيثكتمالغزبىللتوسع

التاريخإن،الإنسانيةللحقوقالمفترصةالكليةمع.فيهالمتضمنأبكا!ملثناقفقيثيراأن

علىالصورةبهذهالاستعماريةالمرحلةيقدمالثمانيياتمنابتداءكتأبتهتعاد(الذى

علىتطزحلا،مكطعةمؤسفةأخطاءبعف!للأسفشابتها،جميلةمغامرةأنها

نألهيجقوالتىمجملهافىالإيجابيةالنهائيةنتيجتهامنشمئ!ذلكمنالبرنجم

)1(.للتاريخبهايتقدم

كانفقدالغربيةالأسطورةعليهشيدتالتىالأعمدةأحدفوالتاريخكانلما

صورةترميمعمليةفىرئيستا.دوزاالمؤرخونيؤدىأنالطبيعيةالأمورثن

.)2(الغرب

لتعليمالاستعمأروا

فجاميع:ثلاثإلىاشتعمرتالتىالبلأدتقسيميمكنالتعيم"يخصففيما

الهند)مثلذلكعلىقائمةوهياكل،الاحتلالقبلتعليمىتراثلديهمكانالذين

لأجهزةالتحديثعمليةبالفعلبدأواقدكانوا"الذينوهؤلاءومدغشقر(وسسيلان

الاستهعماريةفونافغامرةإلىاحه+س!ةالثردارخصصتهاالىالحشةالأجزاءتقبرفرنافى()1

-391إإاأ"+!ا3أ+!؟هولهأ!(حالمتصرةالإمبراطرريةالأولالكتاب:ذلكعلىمثا،تعتبر

بولبو18فىالصادرةلوماندجريدةفىالأخيرللجزهتق!مهوفى،.بمالغةبمتدحها(71"\

يخللمالنمىالمجبدالتاريخ.هذاإضافةمعالرؤيةهذهلوجوندربرنرانالصحفىيقمد7991

...ظلالمن

ي!.صوفىلأ23صروالآخرلهـنالغرب)2(
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الاستعمارفترةخلالالهياكلهذهدعمتوقد(،تونسأو،مصر)مثلالإدارة

توطدأخرىبلادوفى:أهميةذاتالابتداثيةالمرحلةفىالتعليمنسبوكانت

الكنائسإلىالتعليميةمهمتهافوضتالاستعماريةالسلطةأنأوهامتبشيرىوجود

فىال!بلجيكيةالممتعمراتوضعهوذلك:مرتفعةتعليميةببلوغأيفئاصمحمما

عشيةالدارسيننسبة.بلغتحيث-وبوروندىوروانداالكونجو-أفريقيا

الابتدائية.المدارسدخولسنالبالغينالسكانثلثالاستقلال

المعارفنقلكانالتىتلكأو،تعبيمىتراثبهايكنلمالتىالبلادلكن

تعديلاتعليهايدخللمالاستعمارن!نالشفهىالنقلطريقعنتراثتافيهايتم

يحملونثلاثمائةسوىهناكيكنلمكلهاالفرنسيةالغربيةأفريقياففى:تذكر

%5ادبهاالابتدائىالتعليمنسبةتتعدىتكنولم،0491عامفىالابتدائيةشهادة

مجموعةسكانمنا%.المتوسطفى0691عامفىوبلغت4591)1(،عامفى

منأقلكان،5691عامفى،المغربوفى؟الفرنسيةالوصايةتحتالساحلبلاد

أماالجديث)2(؟التعليمىبالإطارملحقينالدراسةسنفىالذينالأولادمنا2%

الأطفالمنه02%سوىبهايكنفلمفرنسايتجزأ.منلاالذىالجزءذلكالجزائر

فىالتعليميةالكوادرأما6191)3(0عامفىبالمدارسملحقينالدراسةسنبالغى

فىوالستينياتآسيافىالخمسينياتحتىهامثيةظلتفقدوالعالىالثانوى

أفريقياجنوبعدافيماالكبرىالصحراءجنوبالواقعةرالبلادالأفريقىالشمال

تبدألمالحليمنسبأنهووالواقع،المدارسفىجميغاالبيضسكانهاكانالتى

نقللأنالأرقامهذهأماماذنبنايجدر،الاستقلالبعدإلابسرعةالارتفاعفى

منبلدأىفىتعمللمالتىالاستعماريةللعملياتالحضارىالحماسمننسبيا

ديمقراطئا.التعليمجعلعلىالبلاد

!1)ح)4ول3!!ول-4ءول4ا!ح،.،طاه!أاأ4حولأ+هاهح4.ءا..01،!أ.حأ04

راجع:النقيدبةالقرآيةالكتاتيباسنبعاربعد)2(

.ول(نة+س!أ54،كلةحهـع"ااس!اهأ+!3،?)1حأءأ!3لاولس!011743ا،+"سأأ.3*416.1"أ،0891

ح44)"،كمة+،ء6لة)ع!743.

)3(!!أ"4!!لاه،كلا"س!39.لاس!7،3لاثح!،ءأاء،لأم!هول+س!ا!ح!أ!،س!"؟"ه+هاكاعأس!أ!كلاهمحأ

ص!115ع!4أ47393!"ء3"-ص!!،اأ،س!.ول)!!4991.ك!5+*")أح.
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"!-..،--ا*..؟؟-و.**،،

،إإحضا!رإبزغجهـاررسمابةمستغطلى-لم

الثقافيةببلؤء."بىشإلتها.تقؤلملنالخفناراتحو،ولرسالةالم!كن،مقهل

!لمنظمه.ش-يخلاك:اللقإء)تالئحدى!.الحضإرىذلكلإكمكالمياتحلؤلهالحط!رخ

ا-ست11لى-:!!ء-ء،1..ا!والأوزلق؟بالحوارالم!اركيقلصفوة

نقدم:إلقيم.-الجوار،-لحإنيباروزيتنإايديكم.بيننفدنم.افي!ومأقأولا.ةنودلذلك

.الجم!ياطهاي!كعكبال!بما-بعذمانهرناجمجنا.الحضنارا!ت،لثمافيمه1حوارمراجممزتصورتلىلخطه

.الم!إطن-ؤمماتاقي،!تميوصي!هبرقضاياوالحضا!ةلقضنأيا!الثقافةالفعالةرم!صاركسته

يرجفىتعيشجموصهفلا"بالنها.ؤلاا!ق!اقيةالحشلةعن!قضاياهاالمراكلزكنعزدلاحتئ

!س--:،611كأأ-!لم.ببمشروخ-.حضارى3و،هتمامقتم.اتماغاجى

،.+ا-.ء.ط*--..!-..!..ثح!.-زأأثخو3ماءطو

--تس!.،-اء(1-..*ءت.-إ-ا!تء

توضيحبىالخطابادبقنأهجمنبهمنقجىلمحيروزيةإكيمبماالحؤاريعتبر

بألخفحؤمة.وسمؤاألجاد،-الأختضاعىئملتفاكلخفغلاووشيلة،.أ!لمشتركةالعلاقات

/،".!"صدات-+!.!صا،-

-القكريةالمثاخاتالمتحاورونيفززؤفي،الاتقعاليةإلى.مزإلقتنزلق.%نمنالأدبية

/*لىول?طكلق،..

"بنفسة،الإتسانعلاقة:العلأقاتلغةإذنفالخوابى،الخلافنقأطمنبينهمالمشتركة

والدينية.والثقافيةال!فكريةالإتئتابئ+ب!المفاهيمعلافة،.بمجتمعهالإنسآنعلاقة

مبنوتريبهاالذاتفهبممحاولةالجواربداية!ببداية!نقطةشيءلكلجمالطصراذا

فيفانفسهبمالإنسان1يختلفمانجكثيزا،الخافيجيةللعلإقاتتبهيأحىالدانجل

بعضفىبعضهايتداخلمبرأقفمنلهايعرضبىماأوأفبهار،منداخلهفىيعترك
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صراعهفىكذلكيظلع!إظقه"،لو.عقلهبينأوبف!طوبينبينهاختيارهفيرتبك

المختلفةوالميولالمتعاكسةطواقف9.تلئأ.حوار-لتمحميةجلسةذاتهإلىيجلسحتى

مابينتوفيقهكاننف!هإلىأهدى!افينسانكانوكلما،داخنهفىتصطرعالتى

ق!تالحوارلغةاصطنعفمنسبيلا،وأهدىضواباإجدىاختلافاتمنيحكمه

.الاخميارات-صزغطرخلهوألمجناز،صمنطفةؤؤصمغونفسةوهدأت،م!ثماكله

ومن،القاسيةبأنيابهاضرستهامامهاالإنسانوقفإذاكثيرةوالاختيارات

وبأىالمحماجمة؟ءمعتوارنهانف!ندهعلىالإغساقيحفظبهيف.؟،المثالسبيكتلصمهاخلى3

هنظورا،منأمالتضجية.؟9أم؟الأنانيةمنالؤرافندفعهبا؟..هلانطنراط!ا.يكؤنارويخه

2.!ببنغما؟ءابتو!ازنفبدب!يتحققوكيف؟والجماعةالفردبينالمتبادلةالتنازلات

يفهملوالفطتنه.إتجفيطقانجونبر،للبلاغطمهعغانيه-ألحمؤار.:ببهلكاط!-هناامن"!-

!يإثقمأفةحاجةؤهو-:%لياالم!لخةاآبجاجدحهمبرضئعروالمإفاا!جمعضهنمءانج!ا،ا9الئاس

على2-ينموضعوهو.،لتالكيرطنبر4جممودقو!أونجض!د-ثقاقنئحهللة،ف!لبهانوا.لوسلاه

والاجتماعى!الثقافىنجحو،التفاعلا!ئب!لكوبيئ!هالخباس،.للعئلم،الإفياأىوجوررأجمدم

تدرفين-،1.وتبتطيع.،المتإدل!اءقةفقدلفقدوأفكارنامفاهيمناأقعلىدلالةوفيه

الأدبيةلإفيدإبخمبومةالمثقفينصفوةبينققعالتىالأدبيةالخصوماتفىالحوارقيمة

ذاتثقافةعنهتتولدالتى،يرالاجتماعيالثقاف!،و.للتفاجملالجادةالأشكالمنتجتبير

ولا"حلتناولها،وفىأشكالفا،وفى!موضوغاتفا،مفاهحمها.ؤفىفىهممامةعسغة
.-:..-2-".لمل!.ل!-لخ+11

سبيل/نسلكأنينبغي،للالمنتتمانالفكرييما.ثماشه!"وتغطني،الأدبيةايخص!ومبماكم!أن

أفيبمعنى،لادبيةنالخصومةتسموغمليةباعتبأره"وسيلةأيبلوبامنهونتخنرالحوار

اضث.،)،ءهـ5؟-!0،003-

بالمعانى.بينالسموإلىيؤدىألفكعرى!أسلوبهحيثمنالجبراراابميداالالتزام

بالصفاتوالتنابزوالتبذلالفحشمواطنإلىتنحدرالأكى،إاتحاورةالأطراف

عنألبعديغنىفالسفو-هناثوموضوعهأالقضيةإلىئظردوقوهخائقاالنشخضيأ!

خيزفى!وموضوعفاالقضيةلتيقىالائقفالؤ(مؤثزات!الشخقئيةالأنفقالات

رلمساحاتتوضيح،الجتةانلو.ضوعيةوفق،.ا!تخأؤرلأن.يتتطيعنجذلك.الموضحوعية

وموضوعها،للقضيةرؤيتهمحيثومن،العامالتفاهمحيثمن،بينهمالمشتركة
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مشتزكقالحممالحميقةأن-الحواربمبدأأ.لالثزامخلالمن-تفترضالحبرارلغةلأن

غليهايدعئأنلأحديبخىفلاعنها،،بثكلضالةخهئالمتحاورينبين

أجلمننا!لهأرضارعهغيرهأضابفاف!ذايفينهكا1ملكأنهايدعىأنأوالوصاية

يساعدف!و!يد!لكخهيثاقاجمم!ل!الحوإربلغةإلأخذكاق.هياكها.؟.من2امتلا

العلاقاتمنيفيهاما.دابرازومعلومإببىظ*أفكإرمنلد!مم!عص!ي.عيىالمتحاورين

.بينمجصورة!أنهاأو،متناقضةآراءأيخها،الازرلىتظ!-لط!هلةقدالتيالمتبا!دلة

*منلديناا-مااترتياعلى،نتعاونأنءيالججيرإريمكنلكن.،-نجإ،في؟سورامإهد!!،ما:قولنا

منايحتؤكنه-العالى!بهذا.نحظىإدناببتطجن!واذا"المشترك"بإلق!ملنحظىأفكار

ورالقيموالحكحةمن؟أيطبآهةالريخجةكيكماتبمايمابررس%نيي!تطيغ.+ابرء"المشنتزك!إيم!

.اتبحالترينابين.المطريغحةالقفبيةجزئياتفحصالممكنمنويصبح،الفاضلة

قضيةأو"المشتركأبالهدفإخلالدون،الأشملإلىالضيقالمنظورمنوالانتقال

المثشركة،.المصالحلا

منيزيدالذىالمثشركالتعاونمبدأيتكدالمثشرك")الفهمرؤيةتبنىومن

نحوالاتجاهيعززمماالخصومةاتجاهاتتلطيفعلىيساعدالذى،الخلاقالتفاعل

المتحاورونانقلببينناالحوارلغةنلتزملمدهاذا"،المشترك)القرارصنعاكتشاف

شئتتمسبقةأفكارأومختلفةاهتماماتذاتأطرافأنشأتهامنفصلةمحاورإلى

مختلفةتنبؤاتالنتيجةتكونالظنأغلبوفى،الصحيحالحلرؤيةعنمسعاها

لاالواقعفىهىالتىالخاصةالأهتماماتعنالنهايةفىمعبرةمقدماتهاعن

مشتركة.رؤيةعنوليستمقترحةأهدافاكونهاعنتخرج

أوالقراراتخاذعلىالمنافسةابشتركأ"الفهمقضيةتبنىمعوقاتمنكذلك

عليهالتصويتلعبةتأتىثم،المتنازعةالأطرافبين.الشلليةأوالقرارصنعمركزية

الرئيسيةالأسبابعلىوالتعتيمعبيهالع!م!إالرأىحملفىلعبتهالتلعب

فىللخلافالحقيقيةالأسبابتكمنهضمهقبلعليهالتصويتومع،للخلاف

باستخدامبالمحاورالتشبثإلىيميلاتجاهيبرزالتعتيمرحلةوفىداخلنا،
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عدملاعنالواقعفىتنمالقى،،المعارضةوشراسة،إلعصبية/ؤالتزبى،تا.لبلانجياقي

حالةوهى،المضللةالأهوا!ء-بسببإلبديلةالحلولواختياراليحفجميبىابقدرة

ا.،لبلاغيةالمحفوظاتمعركة:لهاوصف!يأنجدملتوصف

الخوارافىالمث!اركينكلنجعلأنقيهوالمرعؤبالمنطقىمنكانلذكا

أطرافلؤقوعالخواررحلةقىعاأصحبوهذاالمثشرك(الفهم5بناءفىيتعاوئؤد

قضنيةتطزحأن.الأفضلىمنلذلكالتوكر؟فنعاليهقأثيراتتحتالجتحطورين

والواقعية،العلميةللمكوناتكاملاافهماللمتخارنهنيتيحالذاىالمحدود"التعاون90

للوصولالمثمرللتعاونفرعقهناكوتبقىالأطرأفبينالتوتر.جمقكبذلكلفضايا،

االخلافشقةمنالتضيقمحاولةثنمال!اياتحديدالاضاقل-علىمققدركبرإلى

01!ا:.-..المختلفة؟ثخاورتأثير3واببعد.عن
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ثقمافتينبببىافخبئمه4ا!حو.ابيةسيجل!،

*ت-4ل!يلى

مناجميضارة(أن:ؤلقثمعتى؟ليجضابىةصإنعب!فه:الإن!يإن:يوصف

هباتمنهبةول!؟لهممنوحاإفيثاولشهت،البشريةإمكانجاتهومنمكقبسباته

.المطفمولة.مزجلةخطاإررأإلابها،ويتقيمالحفسارةالا-فحانيصنعولا،التاريخ

الكامل:بمعناهالاس!قلاليمرحلةإلى،عليهالوصايةمرحلةوتجاوز،البشرية

عنه.صنهريبةقيمفىالانلماجمنالذاتتحريرمسئوليةوتحمل،والثقافى،السياسى

علىالأمماتناوبتهاالحضارةإنحيث،الإنسانىالحضارةتاريخذلكعلىيشهد

دراسات:مولفهفىالرأ!لالإنجليزىالمؤرخ)توينبى!أحصىوقد،التاريخمدير

عشرين:الأممتناونجت!لأالتىالحضارلملتعدد،التاريخية!معلوماثه!وصالئازيغ،فى

وفق،أمةإلىامه.منننتفلأنهأبيدادائما،بافيةأنهايشهد.ثقافبها:.،حضارة

.الحضارةفذهفعالفكرىألحؤآركيفيةغلى،أساسهفىيقونمقافون

وعمليانظريا،فكريا،الإسلاممناهجمنالحوارهذاان:عنايغيبولا

مقابله!عرضكذلك،الإلهيةايجفديةقفمايأه!أئقرآنعرضبى!حين:يظهرنظريا

ؤفعلا،وقولا،فهما،:الحسنيإطارهحبرار"ببحغوفى،الإلهيةغيرالعقائدقضاي!

لىأو،)باردةبمجملامية.حرببغيرفى،البرثنىالدينوأصول،الإلهىالدينأصولبين

وبهملها؟:الحوأر،فىتعنتأو،الخممامفى،عناءدون)ساخنة(،سيفحرب

قو/له،!،،الى،لرسولفعلمنليستوقيماأشياء:الإسلإمعلما!عدعندما

وأ،فعفهأوقوذ،بأنهاسنتهجمرفو!كندباوفلك،سنتهجمنهإرمنرضىماولكن

غلا،.ضيرهنمالجأهل!.أمذوىقرمهمنأكانتسواءأقرهاأنهيكفى،تقنريره
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هىإنماعنها،عزفةقومهعصبيةصنغيرهنمبعدولامنها،نفرةبالجاهليةوصفهم

.!-.أخذهاوجدهاأنى،المؤمنضالةالحكمه

ببعضبعضهمالعرببين:الفكزىايخوإرقضيةطرحإلىنتجهلذلك

الاستعمارىالمعنىذلكالغربمنولاانقصدثانيا؟الغربوبينبينهمثمأولا،

ذلك،منهنعنىإنماالدمار،ويلاتهمنوقاسيناوالبغضاء،الشحناءأورثناالذى

البناءالتعاونأيضاصنهونبنى.،جمعاه.ل!خشاتيةحقوهو،3النزجمهالحضارىالمعنى

محتفظين،لهالولاءأوإليهالانتماءفىتبعيةغيرمن،البشريةالحضارةإثراءعلى

ماإن:المعاصرينالمفكرينبعضيقولتفردنا،وطابعبشخصيتناذاتهالوقففى

النهرين،بين"مافىأصلاؤلد)نما)الغرب،باسمتسميتهعنىالباحثوناصطلخ

عرض،للحضارةبالنسبةيكالكفافالفرب"وأفريقياأآسمياقىاى"مصر!ؤفى

ثلاثة:تقاليذ.وليدة)اورربا!انعلىدافاليرى"بولؤيؤكدطارئ

المسيحية:1:الأخلاقىالمجاكفى-

الرومانى.للقانونموصولئأثير:الدوليةوال!ياسةالحقوقمضضارفى-

".الإغريقىابتقليد:اوالفنونالفكرحقلفى-

إننا:فيقول-يسا!يةنزعةذومعاصرفرن!ىفيلسوفجابىوبيهويضيف

ختاموفى،مونبلييهكليةمقدمتهاوفي،الطبيةكلياتن!بأهمالعربىللعلمئديين

استطاعالذىالعربئللفتحكبيراحدإلىبالنهضةمدينالغربإن:يقولملاحظاته

إ.لتفتحهاثضروريةالفكريةالظروفيخلقأن

وألها،نتعصبغربيةنظروجهةبالحو(بىنبتغىلانحن:نقولهذابعد4!*

ا،لعربى3أللعقليقظةمنهنبتغىإنما،الحضاريةممثوليتناعنيعزلناوضغعندفاعا

قصوربهيكونأنعنالغربىالعقك0وننزه،الحضارةمعالعلمىالتقاهمليخسن

بسببالغربمنتقصيرهوإنما،طلخضاريهرحلتهفىألتقاهممتا!بعةعنيعوقه

يشتدالعربى(لوطقفثاطقبعض!ففىالواحد،لملعربىالجسد.فىوالتباين.التنوع

اللعازك"فىالمرازةوالنم،الحدةطابغ.لاتطاقبصورةوجمتزايد*الاقتصادىالضغط

التىالترفيهيةالمظاهرائبدو:منهتمخرجانبوفى،العرببعضبين.،سالجانبية

الخإصة!حياتهفىالسعادةداخلهفىليجد،بيتهإلىيأوىواحدكلجعلت

والارتحالالظعنبروحهـاذ؟لرغباتهمالعنانوأطلقوا،وقنصه،وصيده،والعامة
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حتى،الأمجيالبل،الطبقاتوفى،المؤشسأثوفى،النزعاتفئ:والتفخ

أوضاعأزمةأنها.وممسوخه-،ئبد،-محشوهةأضبخص"انتصناداتمنفيهوما،التاريخ

ضراماتهاويؤجح.،الناس؟وبهلف!*جمليصيره!ويثقك،النفوسفىالمرارةتبث

شدةعبىمرتكزةتقاليدعنفضل!؟التبجحافيفاعاتمعالنزاجماتنجىالأهواء

يرىآنجر،جانبمنوالعنفيرالبمبييةوالطإئفية،جانبمنإلجكمفىالسلطان

هذاتنحيةإئىيعزىتخلفالمعاصبر:?إنهالاجتماعيالفرنسىالمفكيربيرك"جاك

و..خيبرإتبما؟فيتحريدهءوالىتبراثهعنطويلاالوطن

إلحضارةلمسيرةلفببعى*عن!الفهبمالجربى!الجفلحجبتكئيفةخخي!تللظ

نجيهرها!روسلوكها،فىتح!كفينفسيتم؟عقدااليربية.الشخص!ة،،وروأول!ثتالمعاضرة

حصره.أويها،لزومل!التئالحإسيةةجوإنجيبإلاالحوابى.:فبىتريلافأصبحت

إلحساس!ه،سيطرةوبفقحط،العرديةللإمةمصيرمعركةمنهاتجعلقضيةداخل

"تفيهبرا،البضببيةالنوتةتعذمعهأصبحناحدا،شخصيتنا،علىالعصبيةوالتوترات

إليفانقبمبت؟بانفصابمأصابهاحتىالعرنجيةالشخصيةغلىالحادتأثيرهاوتفشي

وسبوف.الذاتينهاتينبينماأبغدومابها،تعملوذات.ئفإ،تفكرذات:ذاتين

معوقاته،لنرىالعربيةالشخصيةسيكل!نجيةخلالمنالفكرىالحوارتردىنتتبع

لفكرىالعإارامعوقات

!الغربالشرقبيقالمزعؤمالتمايزأولأ)

جمكرفلأفي،مغلوطة؟قضيةوتبكببنهما.عازلةحدودإقامة.يعنىوهذا

جدوبرلفاامواقفيينهمإانفكرىالتمايزمبن.فيججيولبلها.،يتجصبونحيبنالمفكرين

لحكقهاآلفكريمسإرهافي"هىبينماجموإرإ،ولأقولجمعها.لينيودونلاعازلة

اتجماجميماءمبئوالروجييما؟الثقإفيةالحيإةأبعادابيبنسليماتوازناليؤلف،الحوارتقاعل

بينالمقاربةمعا!أبير!فىإفراطأوفقر.غيربىجمنالثقافتينبينخصوبةيتيحأنضأنه

وفق.والغبربالثميرتجببينالفكريةالمقابلةلقضيةنعرجمىدوالغربيةالشرقية:الثقافين

اتجأهبماجيثافيالثرتيأيالأوليبأنفيقولود!أبينها،!التمايزلمعنىوصفهم

الإغريقى/الغري!/(ىوالثانىالوجود،وجدةأك!إبالوحدةبالقوليتميز:الفكرى

يأنه:الشرقيوجممم!لذللث؟نجالثنائيةبالقوليتميز:الفكرىاتجاههحيثمن

يوصف:الإغريقىوالغرب،الإلهىوالوحىالأنبياءمهدأنهبمعنى،دينيةمركزية
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ابخجقليفإلأتجا؟،بىالمئطتيوالفيحفةالفلإسيفة!مهد!أنهيمعئى،مركفئة.بهقليةلإيخه

.الش!رق!:بهيوضفىاللإعقلىورالاتجا؟،:إلبرفي!لجميوصفت

عليهايخثعأن.؟"المفكزيقبعق!يخاؤلالق!يمهافكريةالممابلا!"هثةةمناج3

الئزقاثميرة.،بينالصمفاتمنا.الذهنيةالقسمةهذهيجعلحين،!ائمساسةلؤفي

بأن؟!شعار-ئمولىبمنهمآالهؤةرادأألاشئقم!زمع4المصادماثغمغوقى،.والغرب

ينقصه!كما،التقصير0الموقف-هذايهعيف.يلتفياقلا،+ط+غزبوالغرب،.!شرقانثئرق!

.علينالؤلك!.متنانرةقد.تبذوأخيأناهئمظاهرغلىالضرءيلقى،تاريخىقسير

من،حذرين.نكونأن،الغربوبينبينناالفكرىاللفاء!اولتبنعرض!ونحن

طويلأوام!تغلئهاغذتفا،التىالمتضاداتوبين،هذهالمقابلةكمياتعند-التوقف

دراستنافىاحدودهاعندنجالوقوفاكتفيناولوالغير،قب!منبازغةمناورات

انعكاشاتعليفأوأفكارموافف:إلىالتخليلبنالخرج،للحيرار"!لقكزى

عليه:يظهروبعضهأ،.التفاؤلطابع:عليهيظهرفبعضفا،متناققمةسيكلوتجية

قىإلا،الحقيقيةالمواجهةعملياتصنيهربونيجعليمالذى4الامر،"ألتشاؤمظابع

يقلب:أخرىخإلأتوفى.بعضها،فيالموازنجةلخطوط،خادعتبسيطحالأت

قفسيةب!ينما.تطاولهفى.مبالغوكلآفما،كثرهفىالبلاكىأوالخطابىالطابععليها

أفرينبينللثزأؤجمدعاةالأمرحقيقةفىهى،الصحيحوضعهافىبينهـماالتمايز

أنه:بجتصعإندالاإالنق!ضان،مبدأنجلالمنذلكمثال،واحدةلعملةضرورين

،يجتمعانلاالنقيضينأنالإغريقىالغربمنطقوفق:العقلىالاتجاهيرىبينما

فىأساساالمبدأهذاايعتبرأنه-الشرقامنطقوفقاللاغقلى.الاتجاةف!ئنلأنرئ

عيىؤيرتب،لذيهالغقليةأفميتهيقللوالثنراهد.ما،الأقسله.مناؤلديه،فكرة

وهبرالمثناهىاتضالمفحيةمنها:،والفكر-لملغلأقاتمجاليفىأقوزا06هفيئهتقليل

فئتصورهيستحيلبينما،.+الدينتظرفىضرورىأأدله،وهؤه،لعابختم،!باللامتتافى

بالئهألنبىواتصال؟يجتمعانلاالنقيفئانبمبذأ:يامحذالذى7،الغقلىالاتجاهنظر

يمتنعالنقيفبى،)مبدأخلالمننرىلكننا،الذينتظرفىتناقف!فيهليسى

أشاسية،مبادئ.كلهاوهذه.ذاتهالمبدأهذاينخرمالمعجزاتأمامكذلك،الاتصال

الغريىاالفكرائوقتنفسفىتناقض4،الدينيةالمركزيه.ذى.الشرقىالككزافق

ائكمله.إنمابينهماتفضللاأنهأ.غيزالإغريفى
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عقلفىذهنيةتصوراتإلىينتمى،النقيضيناجتماععدممبدأأنلنايتبين

العامةالفكريةالمبادئمنبأنهاقتنععنئماخطأفىالإغريقىوقعوقدالإغريقى.،

وكاد،بهالاقئناععلىالإنسانىالفكزتخملأنوأرادفيها.،خطألاوالتىالكلية

المبديأهذاناهضوالدينىالفكرى.اتجافهخلالمنالشرقأنلولاذلكلهيتمأن

خلالمن،اللهلأنالوجود.بربخذةالقولمعلهمكانلاأنه.وقرر:،بتراثه

المبد.أهذابع!وميةالقوللاالغافذ!بنهامهيصين!ثم،المتقابلاتملتقىهو،نظريتهم

غيرفإنهالمتناهىالمستوىفىصلحإذاالنقيقنيقاجتماعمحدممبدأأنيرىحين

نفسه"أرسطو،("عأقبىقيقايبدوالن!ئى.الذىالمبدأهذالأن،اللامثاهىفىصالح

يرالحقيقىالمعنىإص!يصللبمأنهأى،الأعلىمستواهافىالحقيقةإلىالوصولعن

نفسهالوجودجعلمابقدرللوجودتفسكلايقدملمأنه:النهايةوكانت.الثهلتنزيه

لذلك؟حقيقتهوفهمالوجودفهبمعنشغلهالمنطقىبالبناءفاهتمامه،لمنطقهمؤيدا

وباتحت،بالعالموعلاقتهاللهوجودلمشكلةحقيقىحلتقديمعنفلسفتهتخلفت

الله.يهايوصفوثنيةلا!وهاممرحابمتطقهافلسفته

العقلى،:ومقايلهالشىءفيهبمانفسهالفكرىالتاريخأصيح:حالأىعبى.

الثنائيةهذهتعمقنا.فىوإذا،الن!صيبئاجتحاععدملمبدأتحديايحبما،واللاعقلي

ولا،مادةلاهىإلمادةإن:ا.لبلمتجالبعدإ،ماسيماولا،وحدةعنتنيهبىلنجدها

وتميز،الشرقبهاحفلالتىإلفكريةألقضاياإفيقلنا:إنذللثببل!الشلئايخالجنا

الإغريقىالعقلطرحمهاالتىأدط-القضباياكما1البجقيقةضرولكموجههىبها،

،أسطورةالأولا:إن:يقالكماوليس؟واجدةلعقنةوجهانفهما،الآخروجهها

شيئاوانغربالشرقبين:الثناثيةالق!مةظلتذلكرغم.مكذوبوالثانى

فى،مجتمعينبينللمقارنةملائمةارتكارقأكدة:بعفبهميعتبرهامألوفأ،

تستمدأمرهاحقيقةفىفهى،مبسطةتبذومهماالقسمةهذه،ومظاهره،السلوك

الحركةفى،بنفسهيزجعندماالعربىأن،بمعنى،متعاكسةمقولاتمنقيمها

ذاتهرفععنيعجزثموسلوكا،ممظهرا:الحضارئتكيفهمعركةطيقوب،التاريخية

.تكسهيكونسوفإنه:ليقولحسيروهوخاسئا.ينقلب،!ضأرئةالحركةمع

بدأكماالإسلاممنعصرهيبدأهما!:-!لسوالينبينحاثرا،يقفثنم،بنفسه

ماديةلهنيبد؟أنهأم؟التاريخشهدهاكبرىحضاريةمعركةبهوقادواسلفنا؟

الحكمة؟منمجردةبأنهاوصفها
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؟الفكرىالحوارعنانصرتنرإهمتمحيراالسؤالىبينررقفأنبعدثم

الإشلامى،،المنهجربينيبينةجوايى.عقدعنأعرضبل،ال!سبزالين.كقطابينليس

لاجافةمقولاتذاف،ءفكريةتأملاتإلىبالبجوء؟الحضاريةق!ئيتهمتلهيا،عن

ءمرجباتلئكلورفضه،عجزهعليهايخيبحقظإلتهمايزمقولات*ه!س:نجيها؟روج

.بنوبةالعربىأضابعجزعنينم،سافرا!اقإنه،الحضارىوالتفاعلالتكي!

دائم!الشرقىإن-امكبوتةومثاليةطاثث!ةاندفإعالق!بين!فوقععقلهليا-طاشعصبية

بيدننا،.حقيقىحوابىبعقدنبدأأن.-مغالطةمن!غير-علينالذلك؟ذاتهفىاشتأمل

.الخلاقالحضارىالتبادلضرورةعنتتجدثالتىالإسلاميةالمبادئوبين

الت!ازيخي!الاختياراتثانيا

نسوقها؟والغربالشرقبيننعقدها.الئىالمقارناتهذهمثل؟ن:ابمعنى

..بهالاعتزازقبيلمننسوقهدمناما،ضيرإفبهلاوهذا.أقيإثنا،ملآمحبهالنحدد

يبلني،عارلةفؤارقشكلفى؟برآزهاتحاولبلالحد،هذاعنذنقفلالكننا

أساسها:تاريخيةاختياراتأماماووضعناد!قفاأنفسناعزلناأنحدا،لهاتعصبنا

إمامحلألهصنقررأنعلىخمننا،الخضطرةمنواخد.-عتعصبنا!لبعدقلناكما-

ذلكوفق.بممإدآالأمروكأق،الغربى.الظابعالثتزقى،هـأع!طانجغتا-9بينأفيختيار

شئاخ؟فلبفىالنثمبابتبعثالتىالزوحعلىتعثر.غيرمنلعثرفسوفا"ختياز،ا

غلية.لألا-لقدرفإنئا؟أردناهدااداذلكنريدلاظعا.العصريةةالخياة.ضنروراتليوالمجه

اأنتبنىلالأنناالاخئيار؟هذأمثلمنضديداجزغا،نجزع2ف!ننا؟عليةقذرناوإذأ

س-ا.تاريخناييننا-وينالذىالعقدبهتتفسنيإصلاض9

يعديبينالأختيارقضيةمؤانجهةعدمقلنا:".إنإنالحقيقةتجأنبولا-

منهلنالا.مخ!رجحرجفىأؤقعنايينهماالخواررفعمعوالغربى؟.الشرقىالحضارة

"!".:ذئكمثأذ".وسلوكها.فكرها،فىمزدوتجةبشخصيةإلا

قضايايواجهون3،وهم،أخرىويؤخرون،رجلإ:مىالأبعلمإء!ا!هيقدم

الالما0جمي!ة-توظيفالتأمين،البنوك:الإبسلإبىالفقهمن.موقفهاحيثمنالاقتصاد

لبابنتهخذلكعنىالجراةأن:كرونلإنهماابعصر!الجياة.ضروراتمنوهذا

،المجالنجى:المحرماقي/المحظوراتفيالوانجبمنهويدخل،ذلكبعدغلقهيصعب

إلجصاوف:هذه.وفقنجا!يةمعاملاتناجميعأننرىالوقتنفسوفى،الأخلاقى
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كالتأميم،عملعلىدولةتقدمعندماالدولةمبتويعلىنمرىآخر:مثال

لهال!س.التىالمعاصزةالاقتصاديةاثماكلمن،وهذاالدولةلحقالملكيةنقلوهو

إنماجكمهميعلقوالمال!!سلإمىالممبماعلماءنرى،واضحرأىالفقهمجالفى

تحملوفتاوىكتبا-يخرجونألنهائةوفى.،."بالتحليلليتناولوهاهممببعضهمتنهض

+ا"،تمقاضره-.!المشكلافثمعالإسلأفى"ا!قهعلى!حيلا

الحضارةيهأجمنظمإ..أخرىوئطبتيالإيبملاميألنظامتمدحالخطنف!سوجمبى

مثلماتجا؟يتهزريتبتعألغربإفي:أتجولىببنالإشثهلاكيةتكنولوجيتهاونتسولالغربية

عافينفىنجي!ثيأصبخئآوبهذا،وحضا،تهبغرتي2بماديةوجىأألشرقيتمتع

أنجري،ناحيةتجبناتىالمجإالرأقغوعإلثم،ناحئةمنانلثاليإلفكركانم:متناقضيبن

أدطأو،-إلجصزئا؟إالآتجاتغإرفيالإسلأميةةآ،نجأنذلكبعد-القوليمكبئولا

%جمابميثازكىثلا،العضريةالحيأةالأنميتنميةر.وبينالعقيذةبينضرورىالاختياز
اس!تث،.:-،ل!-.و

ا!رء!بر.-،.الحلمسمعص!همماكلابلسلم!ن

رإلقدر.لم.ليقضاءالاضتسكلبمعنىالمحانجظةنزعتنايلبرن!.يالاختيارفإلقول،

-يضم:أيئفضلإ*.عنالهحلوك*النشبيط.نقيقىعلىبهنفخيرماوهوإيماننا:ويضع

الؤاجد!فىاطفيبلرىايعدقضيةيينما-ءنبرتجخمت،الروجانيةفيبالافياطالمسلبم

بينالتعادبيةيإلثنائيةالفولعلىإجبما!اأوانفإنجابكوييفينيربهاد-إلأمرالإشلام،

.ء-+!.ا"،؟الإإسبلإنميخىوالبروحيةالمادة

آخر.+ئلإةجاتنببنلشملتنما؟الاختياو!القاديتىعلذنرنجدطلهج.وقفناولو

!ضبغما،نضز!+هؤولأق.المافىا.لحاضر،ومنالماضىومنالمستقبلمنتشاؤمية

وتخلفناالجإضيصمبدشةسميلافىعقبةالتإربحيالاختيابىمنهججنجلإلمني

الماضى0روايبببإلىالمغلوطة.الدعواتأصحابيعزوهالحاضروضغئافىالحضارى

مفضوحماضيايعتبرونهيزعمونحيثومن،والمنفسيةوالسياسيةالثقافية

بعدىبينالاختياردعوةمنقاشئنا!"وعانيئاكم..لئثأذوأ"ب!لغائها!أئصن

دامماآلاخسحار2.بميدنغمزأقإذنألحكمةمنفليس.الزوحىأوالماذئالحضحارة

اويجعلتاريخئاأمامحرجفىويوقعناللحضارةواحدببعدالأخذعلينايحتم

-،-?حاضرفا.ضد.متجفاوماضهناماضينا.،ضدمتجهاح!اضرنا
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العربيةالهويةحولوعميقواضححوارطرحتبعةنتحملأنعليناإنما

إلإسلامى.ومنهجها

افمرييةالشخصيةفىالاثفصاماثالنا

والمادىالروحي:الحضابىةبعدىبينالانجتيار،فلسفاتشوهتعندما

مشاعرفيهاحركتشاؤممنعليهاجلبتهبماآبالانفصاأصابتهاالعبربيةالخصية

عدموجعلت،الآخرينمعالتفاوضتقبلعدمعلىوكرهتها،والبنض،الكراهية

وعالمهالعربىيينالهوةزادتكلماوكانتشأسعا،الحيآةوبيبنبينه!التناصب

مظهرهبينالهوةوجوفت،الإصتلاحفىأملهنحوالثورى"عنفه"فىزادتالخأرجى

كنافيماأعراضهاؤبدامنها،للخروجسبيللاأزمةالمتخلفوسلوكهالحفنارى

نأبعدلكن.والارتقاء.النشوءأشكالمنبشكليتصلطبيقياتطبزرانحبه

والارتقأءالنشوءأشكاك0منبشكليتعققلاغريباتطوراونجدناىهحقيقتهانكشف!ت

امتدنجهالذىوالتكخالتدنىمظاهرمنالكثيرفيه:الانفصامأشكالمنهووأنما

فيهانظماعليهاقرضانفصامااثقعألهاخففاتح!ىالعربيةالخياةكثبتإلىالصراع

الداخلمنالعواصفريحتتتاوبهأالتىوالمئاوزاتات!عللفوضىمأالتعقيد؟من

ا،الاجتماعىالإصلاحأرادتالتىالإضلاححركاتريببلاعاختالخارجمنأو

بيئتهاإنسانعلىفرضتفيهاشىءكلفىالمتناقد""وهىالثظمهذهأنعقفضلا

الشخصيةفىالتربيةفلمفاتأمامتعقيداأشدهناكوليسمعها،التكيفضرورة

الجدتوزعتالثى!لأوضاعهذهوتثوعتتناقضوفعفيهمعتكيفبنالبزن!ة

:فهناكشتىتلوعاتالواحل!العريى!

بالعقل!علاقتهاوقىفيهانجخثدونوالعرفالتقأليدتتبع..-!مجموكة

ؤالذين.

الكثيرفيهاالقوميةوالنزعة،قوميةنزعةفياتثقافاتئتغ.*ومجموعه-

تمجيد4أم؟الوطنيةالنزعةهىهلمفهومهاتحديدمعهيستعصيالإبهاممن

القويى؟الشعورأم؟العرق

الحياةإلىالطريقاختصاريريدونحينكليةالغربتتبع..ومجموعة-

؟المعاصرة
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الإسلامىالبعثتجديديريدون..!المعامالروحومعهمالإصلاحوأولو-

وفىنحوهشطرناونيممتبعتهنحملماوهذاالخواليالعصورإلىوالعودة

الحوار؟منهج!نطرحش!بيله

القوميةجتىوالإن!إنيةالإضبلاميةالأوامر.:تمحرمإليهذاعهمتوفيأدى

علاقةصوىببعضهمتربطهمائيبربمالعرببينواجدةعلاقاتتجدتكادولا،+بينهبم

.+لأ،سانإنيةانعلافأتهى"النقععلىقائمةفأذية

لذلكعلببما؟التجح!رنجبمافتهاجأي!فيبى،نف!بمهالواقعنغيبرأناردناب!ذا

جيث.منبالماضىيتعلقونإلذيبنلمبيبنبهنجيماخلنامنحوارانبدأأنعليناينبغى

الإشلامية،ألآخلأقوممدوحالقبليةقرذوذيينيخلطودطحيبنقيسرفونيرغبون

ؤهفآ..الإلحادلتيآراتالعنانفيرخونأنجمتريةالحياةعفىيالببونألذينؤبين

بأسنئم:حأضزهمنففذا.يهرقياقغصرية0الحيا.ةمالابلالدينيةك!لعقيذةيضغوقمغا

يثؤقأ.نمؤقفان،باسبم-خضازتهتراهـلهمنا.ثقثهيسحببئواذإك،"عقيذ-لهعلى:الحفاظ

ؤمحدنمالاختياز،عالئالقلالمة"0التظمآلرطنم"-منهذاؤأضامبينهمما،ابزأالتنارؤحعلى

خيك"أليهنم،--وثذل!الخضلآيةالمظاهر6؟.خياإلى.هـيهربالبهلضيت!حللالحوار(جدية

يدميهم4.ثساوى:إلهووب-ؤكأقتنلزجمها؟.!موضنوج،القوهيةهواءالاهكبحواأنهم

علىفيه!جوابلا!سالبية.إنه!-فيه+،تكافئولات!ازنلا+أنهبيد،التيئافينبسهاسة

ما.ولبل،آخرجاذبمن-المخليةتحديإتهمعلبئول!،منرجانحبآ!اليةتحديات

.ازاءمواقفناعلىحالة:اتعكشطويلسياسىجمودمنا!غربيةالبلادأصاب

/ء2ا".*.:/+".ا11+حي11-.،-دد-

وكيف-الجميلالضفحمعنىوفروبنا:سثبيتنآفى.أنإليناخيلحتىقضايانا،

،إ.001،."001ء.ىا..ا

صفخا/ؤتمزيققا:الغربيةالذاتفتلكؤافرة.ئذبيرغلىالتنسترفيهسكوتانفد

و؟فل..(احئمالة؟لايمكنلمناد3فذا..ألتمزق-+الدأخلى؟اخ!مال-يمكنجميلا؟!-ؤهل

"برسعنا؟؟!هكالغربيةالذاتوتأكيدالحضازة،".مغالتكيفنؤأزن..نجينأنالممكنمن

01القلحبلؤغؤهبىمحمدالاشتاذيلحظذاقناط؟!قتلعملىتآمردونبذلكنقومأن

لل!ببياسةوماكيافيل!تهال!اقعىبجشبعهيحتفظ"فايغرب:فيقولوالشرقالغرببين

إلعربيةالدولأما.الرفيعةباببادئعندهالداخليةال!ياسةتتعلقبينما،الخارجية

فىتعلقبينما،الداخلفىتعبثوالأطماعفالحيلةتماماالعكس،علىفالأمر

.الأحيانأغلبمخدوعةولكحهأسمحاءفثاليةالخارج
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الاستعصاروالرجعية:علىلإسقاطا،رابعا

برنامجهاتعرضأنوقبلإصلاحها،تبدأأنتريدإصلاحيةثورةقامتإذا

يتجه،الإصلاحيةدراساتهافىمعهايتعاونأنوقبلمضاد،اتجاهيقومالإصلاحى

موصولوبرنامجهاللاستعماربمحاولتهاإما:الإصلاحيةالثورةتذفإلىمباشرة

الغربىالفكريكونالحالةهذهوفىوالجمود،بالرجعيةواما،الغربىبالفكرالولاء

لاهـانه،اندفاعهبيانالمضادالاتجاههذادفعفىيغنىولا-إثمهامغفورغيرسبة

معهيسلكحتىفقهياموقفاليسالإصلاحبرامجمنموقفهلأنالأمور،يتعمق

تحريكإلىالمحررةالعلميةالمناقشةمنتحولموقفهإنما،والتقييمالنقدملك

الاستعمار،معضالعةالفئةتلكأنعلىبالتركيزالنفوسفىوالبغضاءالعداوة

وإصلاحه،بالواقعصلتهيوثقأنأرادعندماالمفكرفالإنسانمدارسهفىوتربت

منبرءوفيهالخارجىبالعالموارتباطناتفكيرناصحةإلىالطريقبدايةوتلك

علىبباطلهالتقذفالمضادةالجهةراحت،العافيةثوبإلىوعودةالانفصام

للفكرالمعايشةوصفتعندماالباطلكلباطلاوكانلتدفعها،الإصلاحومضات

سبة؟الفكرىاللقاءكانمتىلكن-غربىتقليدبأنهالإنسانى

لانحنقطعا..أوروباتقليدإلىالدعوةمشايعةالسؤالطرحمنأبتغىلا

تفتحالحواروفى،للحضارةالفكرىالحوارإلىالدعوةنتبنىإنما،ذلكنتبنى

معانيهمنولير،الثقافاتمعوتفاعل،الشخصيةبأصالةوشعور،للعقل

الدعواتمنالنافرةالأصراتأسائلأنأحسبذلكمنطلقمنالتقليد.

..حجةإلىاستندواأنمعهموأناالغربىللولاءنسبئهاعليهميزعمهاالإصلاحية

ولاءهمويعلنونللغربالاستراتيجيةالعربتبعيةمنينفرونلالماذا:أسائل

.وبناؤهالإنسانتحرير:هماالعربىالوطنفىمثصكلتينلأهمالمخلص

فيهاتكمنبالغربالعربعلاقاتفىفإنعلينا،بخافيةالتبعيةإوليست

حيثالاستعماريةالتبعيةفىتكمنالماضىفىكانتمثلما،الاستراتيجيةالتبعية

نتلقاهاالوقتنفسوفى،الغربمنعليناالمفروضاتوطأةتحتنقعزلناما
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نفسوفىالتبعيةفلكفىبالانخراطوسياسيا،،بالتصنيع:ماديابالقبولإراديا

لأوروبا".بالتقليدواجتماعياالاستقلالأجلمنسياسيابالنضالأيضانقومالوقت

،الإصلاحمفاهيموضوحعدم.خامسا

بينالمصالحةمعنىيؤكدانعلىعادةالثرقفىالإصلاحى4المنهجيحرص.

معللماضىالإغادةمعنىتتضمن:التجديدىمعناهافىوالثورة،والحديثالقديم

فىاوأوروبا،فىحصلكماللأوضاعالجذرىالتغييرمعناهايكونأنرفض

لذلكوعرفانانورايشعوالحضورالحياةدائملديناالماضىلأن؟البلشفيةروسيا

بينهماالتوازنيعيدكىوواقعهماضيهبينالتناسقبعثإلىثورتهفىالعربىينزع

الحاضر.فىوالتفكيرالماضىبينالتصادمويتفادى

يفتقروحاضرناماضينابينالربطبهنتغياالذىالإصلاحىالمنهجهذامثل

ذلك:مثال..مفاهيمهوضوحإلى

الفهمبمعنىتجديدهوهلتجديد:ثورةمننعنىفماذاتجديد؟ثورةقلناإذا

القديمبينمصالحةهوأم؟لحياتهالمسلممعايشةخلالمنللإسلامالجديد

؟.الترميمأمالتنسيقتعنىالمصالحةوهل؟والحديث

لفظيةتشقيقاتحوليدوركلهجدلىنقاشوحولهامطروحةمفاهيمهذه

وأهلالقديمأهلبينالصراعحدإلىطورهحولهاالخلاتوتعدى.مريحةغير

لاالاستهلاكىشكلهافىالماديةومتعهابالحضارةظاهراينعمانمعاوهماالحديث

حوارايريدونحيثبعضعلىبعضهميسخطفلمكذلكمرالاهكانوإذا،العلمى

أمرإنالتجديد.مفهومتوضيحيريدونحينأو،والحديثالقديممفهومحول

مفاهيملقاءبينفجوةشكلئقافيااختلافايكونأنيعدولابينهمالخلاف

يتحدثونعنهيتكلمونوحين.لغتهيجيدونالقديمفأهل،الإصلاحيةمناهجهم

يتكلمونوحينومنهجهاالمعاصرةلغةيجيدونالحديثواهل،عنهالمدافعبلغة

بنفسه.المدلالمشصربلغةلصحدثونعنها

يدرونقدالتىالإيقاعاتتحتويهميعلمونلاأويعلمونحيثومن

شيئا.عنهايدرونلاوالتىمصدرها
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.وذاك،عليهويحرصالقديممعنىيفهمفهذا،بينفمتفصلثقافيهد%نها.ا!ثو!.

11-..،-..

عيرالاخر+منعنمزوركلاهماوذاكوهذا،فيهودترفاتجديثا-معنىيفهم

فىلضانعا.جقرابم.خيين-ابينر/بينيما،ف!ريحوارقاملوعليهموماذااستغناء،

التفاهمدونتحولمتجددةعراقيلويشكلوالكيد،الصراعويبطن،السلاماظاهر؟

إلاإليهالوصرلييتملاوهذامفافيمها"،عنؤالكنثسفمناقشتفايب!قضأياخول

..س.!..!،..،--!مكم،5

وألتنابزالحقدأوجعهاقلوبا..ويصالح،التشتتأعشاهاءأعينايفتححوارخلالقي

افيسلامىالعأمابرأىويجل!ويحيا،يسفطهتافاتمنالصذاعأصابفاوعمولا

و.!.انضللة0لانجألشغازاتانفغالبغذ

.قالجينالخوار.معنىنهجرسمدعوتنافىغليهنرتكزالذىافيسلأنمإن

ائقيتؤتخربخاثمتينا!ئخيؤئخربخالفيلفيالثفارؤئويبئالنقالينجيالئيلتويبئ!تعالى

؟،-.،انعمرا!أفي!.....ثحيالابن

المحافظةمعالضتإلىالضدمنالأشياءتحولمعنيإلىالآيةهذهتشير

نطرححينعنه"نبحثماوأفم،الثبأئتفىوانتغيزالتغير،فىالثئأدتمعنى2عنى

د.""...كل،!

قواعدونقيموالأمنالا!مانمعقلإلىبالحضارةنحودأناهوالفكرىالحؤاردعوة

فىالتغيرشئونبهلنرعىالعلمىأنعئىعلىونؤكد،الأبديةالإسلامبقيمالثبات

ثم..ا!بارمازدهاخقعلىال!هاويةمشارفةوبينبينها"لمنحولبذلبئأجمناتنا،

":الغزالىإلإمامئقولىالمرعىفىرعيانهانامعقولإلىفسوقهاانها"دعوةأخير!

".كثيزا-".نامكحيراكل.إذاالإناقفىلمنكثمرااشتقلكثيرااكلإذ(("إلقتملحمارهـبمفي

خائةأجابناحوارا،يخجبنألتموشغنه؟.فإنأكلهبي!نعادلثيفةليئنا،"نثتلهيا

--!!ةت.:-"ارعتباا
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ا."+..!.!!ومشر!ءالكواة

%لكربكلأل!فإكبنالطالب.104

إلديئى!ا!أ!رولليقعئةالإصلامموقفنالألرالشرق!سبلي

أفكار!ثفتحتا.تم192سنةالإسلاميةافيد.عن.الصليبييننجروجبعد

يتثناهدؤاولنمومجتمعاثهمبلادهمفى.قوجؤذة*كال!كثمرةمئتاكلعلىالأورلن

قآخذهذة"المشاكلمنغزوهأ،لوأ3خاالتىالإسلامية"0االمجتمغاتفئمثيلا.لها.

بها،كتمتعكانتالتىالواشعه.ؤالنلطات!ور"خالهـاالأؤزوبيهالكنيسةعلىكثيرة

"رلد،بعدتظهربدأثا!ىالعلميةانكتشقاتمعاللافؤتيةار-الأفكاواصطدام

هجؤنهأ.!ك!اريا،-طوانتشرتوالمفكزجمنوالبهتاتالفلاس!فةبؤاسطةالكنيسةوهوجمت

الدينورجالالكهد!تا"-وطهأجما!هواطفتتخحلىأدبيةصتورفئ!يخديدةكآبإت

بخجافاةوتتهمه.المقكسنصا!تل!*كاتقال!يةلاخم!إ،جمكبيبيةوديراءإتالأ!روبي!،1والكنية

2ء-ر.(1أوروبا)فىإلخهـيحىا!يخر-ايبهإ-!انججرافلاشدرجا!لينالديق*روتوجمد-،العقل

االمفا!.ؤبروزالجديد+،.المادية.ن!مأةلكإأ%،أدثلأ!!ى.إلم!يحية!لثقإفةكأبص"انه!ار

ثما!وروالإقتصأدىالئياسى:.بنسنقيةا!لليبزالرايمكرديا%وضأحئها"الغربيةالعلعمانية

!ء11؟++..الدينئالإصلاحبحركأةلوسآ!عاركةقيا

ورقعف"لأ،ضاتكني!ةأقضحيتحينيظقز!ال!ل!"فيوالإلحادأنالطبيعىمنوكان

نجديديب!خث.حصرطأنالعمقلوعلىمقدسئا،شئايعدقلم،الدينىالإصلاحورقة

عنالدينفصببن،.وتموالإلحاد،الشلث!يرجلةظهرقيالفترةهذهاى؟الحقيقةعن

.ا!+!.ابدينيةبالمعتقل!اتالتمسلثعدموانتشرالدولة

الجوهرى-.حمدمحمد.الجوهرىد.111ص،الاصلاميةوالثقافةالعولمة)1(
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المجتمعنضالحققهماأثحنئعدان.اقوليكالرأسماليةأحضانفىثأثم

جهةمنوالتقنيةوالحلمية،الفكريهؤعكبباتهاالخداثة:التقدمأجلمنالثرى

)1(.أخرىجهةمنوحقوقحرياتمنبهايقترنوماالسياسيةوالديمقراطية

!،(.لعولمةظهوراولعوا

النظاموكان0891منتصففيوظهرت،اقحصادلةظاهرة:أساشاالعولمة

الباردةوالحربموجوذا،"كالمموجودا،-والأنخأ؟-ا!وفيىزالماالقديمالعالمى

وتفكك؟البوفيتى"الاتحادانهيار"أردفأر!!بعدتزلازبدأثثم.موجودةكانتأيضا

هوواحد،قطبإلاالساحةعيىيعدولم،الباردةالحربوانتهاءالشرقيةالكتية

ذلكوفي.والرأسماليةالفرييةالدوذمنوحلفاؤهاالأمريكيةالمحيدةالولاياقي

،الأخرىالجضابىاتاعلىالهحومإلىأمريكافيالمفبهرينبعضاتجهالوقت

عنبدييينكعدويند!الكتابالمفبهرينبعضورشحها،والصينية3الإسلاميةوخاصة

عنتتحدثالحمىوالبهت!تألمقالإتسلمبلةوظهرتانهار،الذىال!نوفيتيالاتحإد

الاستلإم.هوالجديدالغدووأن،التاريخونجهايبماالحضاراتصراع

العدووخاصنة،الأعداء.منازلةأهميةعلىتركزز،لتلااتمكررةوالإشارات

فىتكؤنجديدواقععنئعبنرظاهرةولكتهانظريةليستإفالعرلمة-.الإضلامى

الدولاقتصادياثاوقهيئه،.الفاراثعابرةالشر؟تفىيتمثكوألذئ،الأخيرالعقد

التجارة.ومنظمةإ.لأمورالما،ؤرءوبنوالخنياتالأفراكأمامالحدودش"فنجليمنإفنة،خ

الكؤكبية،"الأسوالتديخعولتريذالتىالدولتتبجهاأبطيجبالتىبى!بررف!االجالمية

*وجوبوأخيرأ،الفضائيةءالقنبئأت،الإنترصتوشنبكةوالمعلوماتالاتصالاتوثورة

**")2(مالمتحدةالبئلاياتوهىالعالمعلىومهيمنةامييطرةواحدةقوة

*.!ا.لجديكالمأردالوث!ث!ملك

بينهماالتشابهبعضلونجود.؟بىالعألميةالعولمهبينريخلطونالمفكزيرلم+"خقمن

..قنهفا..كلتحملهالذىالثقافىوالبعدوالمضمونالمعنىحيثمن

الروق.دار،الجنحافىالحبيبد.المعاصرالعربىوالفكرالعرلمة()1

الجوهرى.حمدالجوهرىمحمدد.14صر،ال!!لامبةوالنقافةالعولمة)2(
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الثقافةتجلكأنتفئما:لشعباكابلح!داءوللها7ا!3؟!أأ3شالشقافيةفال!المية

بصفاتهااحتفاظهامع.العالمىالمشتوىإبىشمةثم.وتفؤقت؟وارتقتنمت

.وبذلكخصوصياتها،ويقدربها،يشيدفالعالمبها،الخاصةوهويتها،الذاتية

.!لم-ءء".جمالميةثقايخة%مبهجض

تاريخمسيرةفىتألقت!ه.!فتعد؟إلعمالميهطكميهيزةضفة"لهاقالثقافالجت.!،لتى؟

القديمة،المصرية-،لثتق!افمات.أطنصنزلإتالمثال.سبيلعلى-.فمنها،،البشزية

عصرو،ميةلإشلا!،*لميميختيةء"،واط!نيلأخالودواوو،.لحولمالنية!و،.شوريةقيوا!،بليةلبااو

إثراءعلىعاونتعا"لمية"اثقاظتا:بهقأةعلم!،ثفز،التنوبرلموعصر،الأوروبيةالنهضة

وهويتهابأصالتهإ؟ءالتاريخمرعلىالإكللسانيةلها01وشهدت،أجبمالعالمثقافات

.)1(الثقافاتلأبقيةعنبهاتميزتالتىوخصوصياتها

إنج!صت،رؤية!هئ.الماءألةعدا+!أي!كاه)قأ"البقافية"العولمةعليهيطلق-ماو%عا

الت!جينيالت؟أوائلفيال!بوفيلتىالاتحا!لبهارأنمنذوإصرالي9وعنرمقوةبكل

واقتصاديا:لوإعلإجمثا!،عصكرياالفيإربةإلوجيدةالقوةعرلثبيالمتحدة.اتولاياتوتبوأت

)..-"!-..،

نجىاوجمقلهاعوابيثبعو.لماالإ-بمنمإف!ات،1تمجيدصإبىأساسهافىالرؤيةتلكوتيحو

الحضاراتجمختلفإليبماترئوالذىالأمثلالنموذجبذلك+لتصبح،العالميةبوتقة

الولاياتوطذتأنفبعد،نهجهوالسير.على،بهوالاقتداء،معهللتغاملوالثقافات

دلئجارةجديدنظاميليهكا!لى+جد!يذ،راقتصآدىنظامإنشاءفىأقدامهاالمتحدة

الفلاسفةمنالا"مريكيونأكنالزون2!شنزغنج!يدإ؟غلاجمق"نظبم7،!إثتم)نمطاثالعالمية

جدفي،أعالمىثقافئنظامولوضع.غن.اواهئظمألئحذث!-بككا.اجذيةفىوالمفكرين

!الحفخا.رأث.جمينشقة-"الخلافاتولفزجت:احيدذلثالانالي!!-قو-.الهعئأ.نعوفنهالغرضن

تموأفيتقهالثشق-العولمةدفعت+رئيذيةكؤلىثفئاك*.*للأثأنمزالاهوحقيقأفي.

ا!2ص!"4كل./.االمتحاإلمة؟0نملؤ!لإي!ات:!خاصة-،الغربيةالهيمنة

الخربية،الرأسماليةأفامأفيشتراكيينؤخل!ئه..السوفيتىالأتحاد!انهيارأؤلمها:

الأصريبهيةالمتخدةالولاياتفيه!نئخت.:أقنتائجهصكان!الذى

عسيهرثإ.!لؤاقتصاذيا"الجالىالعالمى،لئظابم.غلىوالمهيمنالا!وحد.القطب،0

+:-!!3-مه.،.!غنمئا-!را!مئا..

-.البثبينىمحمدد.91ص،العولمةمعالإصلاميةاثقافةصراع:راجع()1
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مما؟الاتصالات.!ووسائلىالمتلاحقةالتكنولوجيةالتغيزاتتسارعولانيها!

العالميةالتكنولوجياس!ق-علىالهيمنةفىالمتحدةالولايات"من!ا!

.والإعلام-.

العملاقةالشركاتطريقعنالعالمعلىالأمربكىالاقتصادهيمنةوثالثها:

الاقتصادفىجديدعالمىنظام،وضعإلىدفد".مما،الجنسيةصتعددة

الوأسماليةالممنشرعلىساعدمما،الدوليةوالمصارفوالتجارة

التجارةحريةمنإطارضمنالعالمأنحاءفىالأمريكية

.الأموالسءوشوانتماليوألاش!مارات

العولملامفهوم

التى-أبررهايكنلمإن-الأفكارأبرزضمنالعولمةمفهوميعتبر

تاريخوئنميصنئفه،الأخيرةا"لأعوامفىالعألمىالمستوىعلىالافتفانماستثطبنت

المفاهيمعنيطتلففهو،!الفائمةرأشلىالعشرون(لقرنعولفاالتىالمقافيتم

الاتصالوسمائلعبراليومىئاثيره.بحكم.نجميعاالناسحياةيمضقالأنةالأخزئ

حولتالتىالكونيةالمعلوماثيةألثورةتعنيأنفأا"إلىذفب.أمنفهنالك،ا!ذيذة

صغنرة:تريةإلىالغالم

)الإنترنت"؟ثوزةفىحصرهامنوهنالك

،للقاراتوإلعابرةالجنسياتالمتعددةالشركاتسمادةإنها:ءقالمن:وهنالك

مظاهرهأ.ينىفىالحداثةوليدةإتها:قالوفي.المالارأسأمميةتعنيأو

تهميشها،تلبلالوطنية0إلد-ولمة2تجاوزسياسئا:سماطاأبرزجمديلثتمن

نأيصحفلا.الجديدةالمال،*رأسأمميةيلاطفىخدمإلىعليهاءالمثبرفينوتحويل

وخارجها)1(.حد!دهاداخلالرأسمالىالنظامإنتاجتعيدإتهاذلكبعدنفول

إنسانيةأو،توميةاو،دينيةكانتسواءالقيممننوعأىيجادىاتجإهإبئ

والدينية،والإنسإنيةالخصوصيةتنفىماديةقيمإلى،قستندأنهاإلمبب!رىويريدينيه،

.ا.والكباريه:.السوقحولتدورقيقاتطرحأنالوقتط-.-ذابتفى-وتحاول

الجسمانى.وايإنسإنالاقتصادىالإنسانقيم..ماركت.السوبرحولوتدور

بلقزيز.اللهعدوالممانعةالعرلمة()1
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تعبروأنها،الأولىبالدرجةاقتصادىمفهومبأنهاهويدىفهمىويلخصها

الآخر)1(.نفىعن

منانطلاقا-مجهباوبالتع!املآبهافيرحبالدجانىصدقىأحمدالدكتورأما

تمثلالتىالإسلامية.بجضارتناأىولغتنا،وترائنا،بعقيدتنا،ثقتناهوآخرموقف

)-":.-ا!لومجهة"3(عفىؤقذرتهاالثلاثةالعتاصر.هذهجماع

3،-كل!-31،2!،41الغقلملاتشأة*

فىنشأت-إلجالىمفهلأمهافى-ايعرلجةأنالاقتصاديينمنفريقيرى

والدولإلسوتيتى"أخذءالآنخاد!عشفا،!*ألتتيئعينيآتوبداية.الثفالينياتمنثضف

اقتصادياقطتايهلأى".كاني؟هوالائقيأر"،إفقفلكة!تذؤر؟فىكائتالتىالاشنترفية

الولاياتبمغلىدالغالنمالسياسيةالهيمنةيتقاسمعملافاوعسكرئاوتكنولوج!ا

الذىالإئقي!زل!يخة*!قلثأ"منا!و*دىهـغ--ؤكانالعالميهإفثذ-الجربالأفزيكيةالمتخدة

الزعامةعرشغالى"تزب!حث.وحيذةا!نخده؟"كقوة!الولايات!برزتأن.إلعالم.بهفوجئ

شرطىالدولية0.الأؤسأطفىأنه"يطلنئحتتئفزاحم،أؤلهادوقي-.هنافسمنالدولية

-+-.-..اء.ا.../.؟.الأوحد0الجالم

"فهنم-أنجر*،لهنم!*لأويل،9!طورهاالعؤلمة-ا"لثقافيةتاريخفى.الباحثينابعضولمكئ--ا

افرانجعالفزن.ئىأشاشياته-وؤضنغت،عفهوامهاثخذ!خمديث-؟لاريخئ%لمئ.إئهيرجعوكها

مثكاليونائييقوالعلم!،الحكظة"الفنلأ!ة!منكبير+غددوحكمة،فكرالميلاد!منقبل

-الغرفيلا:الفكرتيلغلت.قىإل!قاقا""القوهئ!ةونحيرهموأر!سطوؤلفلاطوداسقزارو

الزؤ!فان-أكتسأحصأنالباحينهؤلاء"ى:ومحذللآيهر4رقتنا.الح!!ره3جتئعديدةلقرون

وضغ-نجدؤر"فقشاهنمؤتنؤلهاوكفرفهاثعأف!ظونشغالأؤشلطءوالثبره!-6أوزواالشعوفي

"--.!،.4."!-4!-!..الحاضروقتاحتىكديذة،.لقوؤنالغربىالغالمفىالثقافيةالعولمة

!تالب"ت"-!خطي!سفى.غركلمنما!الذينجخثةلحنىرؤبرطمتونرؤلايد.القالأأما

ثظور:ؤقتنم،الغؤلةبدأيةفىأن""ظهؤر..الدودةا!القوميةتيرى.ف!نهألكونى،الوطح

*ت.+-!ا-ء-.:ش7.:.الالىمراحل!محصى"إلىالعولمة

انقرنفنبضفحتى..عشرالثانىالقرنفنذبدايتهأة"الجئي!يةمرحلة.سأولآ؟

"!.الفوميةالمجتمعاتنموشهدتالتىفهىعثمر،الخامس

دس!.2/50002/هراما19(1)

..و!لعونمةالإسلام.كتاب143صأ8عددأطكمة.مجلة)2(
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وما0187عامحتىعشرالثامنالقرنمنتصفمن"أ"لنشوء:مرحلةثانتا:

الدوليةوالعلاقاتوالدستوروالفردالدولةبينعلاقاتوشهدت،بعده

!.(-،").2،1،لدولىااأيخجتمح1،،،

القرنمنالعشرينيإلتحتي0187عابمالائطلاق:-.بنمرحلة.!ثألثآ؟!

والرياضةالسياسبةفىالكونيةالأفكاربظهررواتسعت،العث!رين

+!ا-بر!!.)والاقتصاد

منأيسهينياتحتىالعشرينياتبن:الفيمنة:امن!أجل.الصرإعرابغا:-برخلة-3"

هيئةظهورثموألصراعات.الكونيةوشهلإتلمالحروب،العث!رينالفرن

!0001انمتخذةألأمبم.أء!

\،!..!*.!.،لأ!ضلى:ا:،.

حتىالستينياتدمنولدإت،البقمقعدممرحلة:الأخيرةالم!حلةنجامضحا:.
.-.-.-،*تث!ط+،،

!،الهإئلوالفىالعلعىوالتقدميرجلةءفيهئ؟ابجشب!ينأوانجر!إيمرنب

،!.لخافيص..لتل!تيهالاا0ةثررعممرلر-،لقمرا*أ!ليم.طلهيووا11

التطؤرأنروبرتسونلنايؤكدالعبرضهذامن:الشبينىالدكت!وريقول

ونجيرهماوالرومانيةكاليونانية،دقديمةإدثقافايخ!ءإدعاييبيمامذدبم-بغ!أ2-دلعولمةالتا-ريخى

جدالتسعيتياتأوائكفىالظهورهى-ب!أتجر،-فئول!؟ايب!جيينببفن.رإئاهوكما

المتخدةالؤلايات.،رأسهاوعلى-الغربيةالرأفيطاليةبىانتعطر-السرفيتىالإتجادانهيار

أ!،اتظهبرءبدأ!4إلمعولمةأنيرىإنبما-بل،المحكرينبينا!ائغهوكما-الأمري!ية

-،!!دغرة.الأ!وبيةالقريخياتان!بثاقموجةبظهوراوالاقتصادالقإفة-عإ-لي!فئ

:.الوسطى،لقرونع!برقرب!"،نهايهالبحياب!يةابوطهةالإستقلاليةإلىه+الغربيةالشعوب

العويئ..أخذتثاتئيا؟فم-أوبىوبية!،ن-جمكولمةكا.ابذللفوهئ،الهضةغصروبداية

الدولىالمجتعملإمحييطهرت،ابلإوبية+العلاقاتعنلإمالأتطريي!تمفهوم!!يتسع

الحربإلالطونجاصة،هكثفةوحمرهـتادالمجتا،صرإكاإلمجتقغاتهلشهدتأنبعد
-6.".1-،،.!!،كل-!"!!ء6.،،".-،

اووكالاتفا!المتجدةالأممهيئةثم،الدوليةالأممعصبةوبروزالأولىالعالمية

التكنوبرجيا،جميوبم-فيالهائلبالتقدمالعبرلمةاتيفهبر!ا:ثالثا،-ثمالمحخصمصة

11(.والججلومآتيةالاتضالعفوموثوزة

الأهرامبجريدةمقاتهفى،العربللصيادلةالعامالأمين،ونهايةبداية..المولمة،أينجلال()1

-روبرتبن،اليولانداليالم!رأىمقابتهفىالباحثعرض.وقد،9991أغطر13فىاالقاه!لة
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الفكرفيالعولمل!تيارات

العبرببةالنفيوصنخلالمنآ؟!لعولمةاما!لعربىللفكرالدارسيستطيع

التالية:الأساسيةال!ياراتضبنيدرجهاأنالعولمةظاهرةحولالمنشورة

للابىتدادقابلةغيرظاهرة%لعولمةدأنإلييأصجابهويننهب:الليبراليالتيار.

يتحكمأنيجبالذىالإجرائىالأسلوبهىالتوف!قيةبىأن،الانتكاسأو

--ومعفا.التقاملفى

فىمتمائلالغربية%لكبرفي-للإمةافيهدأتتقبئيأمام:قلقتيارقوميس.

أسلوبميزأتأبرزمنؤيرىأنجذيذ4ة؟.آنطاهرةاقامالفمك.ما:حيرة

جوهرترك.أتهالتيارهذاعلىيؤخذ-لكنلمالعربيةعنفصلهاعدممعالجته

العالم.ؤأمركة..حما!اهرةالخفيحدإفقسأسنهبالوطنؤع..

المهكدخ"الثقمافيةالخصوصيةعنأبدنجاعمؤكعمن.ألساقما.يانطلقتيار!إسلاعى:.

."-بر-ا.المتدفقالمعولمةءموجاتقجلمن.،--

فىإبئيازاش!"!تشدداأكثر!اليوميعتبزالذى!اكافة!.--،!اتجاهاتهالإسلامئ،فالتياز.

نجلل!.ايففلفة"-!عولمةاث!جئىلغ.تجذبه،الدينىبعمقهاالمثقاقيةالهو!يةشلذ

وترويجلنفسه+لملدىعاية!-زلشبكات-/الإنتزنئطالجديثهرووسيائلهاالعوعلة0يضيا!ايشخدم

فى.4والعولمةالجداثةتقنياقي،*-نصإرتأجنجتهالهنسيق:!بينجتىإو،الاسىخطابه

ء.صلمهولجتيماالتياارهذاثقافةخلإمة

فىالتاريخيةالمابيةمنهجغنى"يعخم!ودأإنضاره%نيبلإحظماريمسبئ:تيار.

أضقعطياتمنيتنطلقمعاصرهارؤيةيين.شحآ-س!ائبودأوفكق،للظاهبرةمعالجتهم

قذيمةنظريةثختالوقوعوبينن!فسها،لئظاهرةانفكزةإمقدمتها!خوهروفىالجديدة

اطا"!.أخطاؤهاانكشفت

6ول001ة-.ا."+.!:-"."-ااستعماريلااالمعوثلاظاهرة

عندوالرا!ي!بهالين!.للجولمةالاشتراكيينالجكيل!بو!تسيارالعربىالمفكزايص!ر

هناقشات،أثناءالعولمةمفهومعنياسينالسيدالعربىللباحثمحاضرةعلى.تعقيبه

اثقآفةفىاليزئيىالمفهوبمباعتارهاالعولمة:إلكونىالبرضبهعلخطيطكابفى،عرضهالذى-

القاهرة.سياجنئمردار:العبربيةباللغةالكتابلئروقد.هوالحداثةوالكونيةالقوميةالكوية

.03-ا5صفحة،9991،ربيروت
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فىالعربيةالوحدةدراشاتمركزنظمهاالتىلماوالعولمة"الحربعنالفكريةالندوة

.ببيزؤثا.899يونيو

والوطنيونالأ.صوليونيرافاكما-للغولمةتنظيرهفىالجميلشنيارويرى

تهجينإلىتسعىثقاف!ة)إمبرياليةبأتها-!والتراثيوقوالراديكاليونوالأش!تراكيرن

شعوبعلىالغربىالثمافىالنموذجوفرض،خصوص!الهمن!العالم.وبحرلده

إلاتظرهم-فىهى-مااليهاالعولمةتسعىالتىالمستقبليةفالكونية.قاطبةالأرض

ومواردهوحضارتهجذورهعلىتحافظولا.الإنانتحترملا،كاذبةاستعماريةكونية

.ونقافته()1،وتجارته

روبالسياسةأخيائإ،البسكريةيالقوةا.لمستعمرغزاهاناميةررولأ.كانتوكلها

اعكاناتهاابشعمراستغلىأل!غروهانتيجةمنوكمان.أخرى.ءأحيائاوالخداع

بغرسثقافاتهاواخترقاقتصادياتها.،ودمر،الماديةمواردهاواستحل،الطبيعية

ول!مهاوععائدها-،!ب!راثهاعافيكيرو!إهدهامدإرس!!3نىالغوب!ةس4ال!ربولبماالنظم

ازدأدت"أنهذاكل،نتيجةمنوكان.إجيمال.بطبيدةف!ذورثض!ا.التىالإخلاقة

وحلصجتمعاتها،ثقافاترانسلخت-منهافقر،علىالمستعخرة."فقرأالثثعهوب

-..والتقاليدوالعاكاتوالفكر،للغةحيثمنالغربىلملمستعمرمكانفا

مجتمعاتنافىالتنميةمستقبكولا،العربمصلحةمنليسأنهنرىولكننا

ألحديثةوالتكئولوجيا"والعلوموالثقافةالاكتصاذ..عالمعلىالأنفتاحتئطتب.التبئت

عليهاونوصدوالنوافذ،الأبوابأنفتناعلىنغلقأن-وتطورهاتمرهألمواصملة

ا*.والابتكاربداعواقيالتغييرولرياح

لجديد،االكونىالنطاممقالعوبموقف

رفشهمفىابخللبتلافئهطالبرنالعربف!ن،التكتلاصتهننهظليلرفى

كوحد!الفعالةالمثاركة.فىمسئولباتهمبتحملوالتهوضالجديد،العالمى.للنظام

مفهومعنياصيناليدألقاهاالتىالمحاضرةعلىالجيلصيارالعربىالمفكرعنتععث)11

،8991يونيو،بيروت،العربيةالوحدةدراصناتمركزنظمهأالتىالفكريةالذوةفىألغولمة

.41صفحة
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العربية.الدوللصالحمسارهتصحيحفىوالمشازكةالتظام،هذ،امنللإفادةإقليمية

العربية.الأمةوجماهيزوعئ!لطكوماتإلنيحتاجنظامفهو

،.حهذاالعربلدىمتوفرةولمادية"البشريةالقوىمنالتكامللممبهانات+

الوقإتامةف!نفنماكلؤركموأبخقآلئدة،واللغةو،لتراثالعغيدةوحدأبجانب

المتخصصة.ويبانها.العربية.الجامعةدهاليزفىتتعثرالمشتركةالعربية

...نتجاهله،ألاينبغىملموبب!لا!اأصبحتالعولمةإن

-تفريطدونمعهانتجاولبأنوعلياكلها،خيؤ3ول!كهلها،شراليستسهئ

وتواثنا.و!ثقافخلاوعقائدناوهويتنامصالحنافى

حنمحاذيرخمسةالضوء+علىنلثى.أنيتبغىفناالنثحبينى:الدكت!ريقؤلن،

،،*.*":ا:النأقيةالدو+!ؤهيمتظ-علئاالثولمةسيطرة

حقوقفاغنالوطنيهاندؤلةئناز!ب.إلى.الفيمعهتؤدىأق:الأولىللخذور...

القزبية"غلتها.0الدوكضنعطتأثيزتختالسيا!سية!القؤكيةا

عفيهاتمليهلماالوطنيةالدولةرضوخإليآالهيقنة.تؤدئأن:الثانىالمخذوز.

وثقافئاةواتجتميااقتصادتاآلغربيةالذول

.اليبشرية"الوطنيةالثرواتاستغلالإلىالهيمئةتؤدىأن:الثألثالمحذور".

!..بهاالتنميةبخططوايإضرارالناميةللدولوالماديةمنها

وألغادالث.*والتقاليدبانعقآئدافيخلأل.إلىالهيمنةتؤدىأن:الرابعالمحذور.

"الحضازة.2لغربيةبحلاكئ!تؤذلنثالثماميه،نكلفجتفلاثالنلوكية-واثميم

،ب،،ا+3،-!-ط+"روا.-.الفؤفيةالخقنارةمحل

،الغربيةالثقأقةنموذجسيطرةإلىالهيمنةتؤدىأن:الخامسالمحذور.

اللرل-تتعلىأننميمنجة-*3لكمنالقوعية-،.!ويخكون.الجضارةم!كللإحلاله

!رثغهاعتذ،لتىرالقيفية:وال!تراثيةالتقليديةالثقافيةالضعوابطعنالنامية.

!1)1(0بعيدةإجيال

.ه.لمص،ألعولمةمعالاصلافيةالئقافةصراع()1
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بكثيرالعولمةمعالعرييةالدولطتعامكأنعبىالحرصكلنحبرصولك!ننا

.تلكالاعتبارفىآخذةثأنها،العميقةالدراسات!اجراءوالواقعيةالعقلانيةمن

العربيةالأمةءمعاونةفىايجابياعاملآالعولمةتصبححتىحساباتهافىالمجماذير

ال!يطرة،أوعليها،0الهممنةإلىسلتايؤدىعابلآلاوالارتقاء،والنموالتطور!لي

حقوقها!.القومية.عقتنارلهاأومقدراتها،على

إلىتؤدى!العولمةأنمنفيها.والمفكرينألناميةالدوليساورالذىالقلقهذا

فىفوجمايامافرانسيسالأمريبهىالكاتبدفع.،الإ.مبرياليةوالتبجةالهي!ةطريق

المنافةاساسعلىققوم/العولمة+أفى.علىيؤكدأنالبشر!وآخرالتاريخنهايةةكتابه

البشرية،خيرأجكمنالعالمىالتنافسعلىتقومأيضاوأ!ا،الهيمنةوليص

فىالجألماي!ث!هد!ا-التىوالمعلوماتيةوالاتصاليةالتكنولوجيةالثورةإطارفىوخاصة

الغامرةفرحتهجمنهذافى!كتابهعيرالذىهوفوكايامابأنعلفا،الحاضروقتنا

للأيديولوجيةوسحقها،ابتسعينياتأيرائلفيالأمريكيةالرأسماليةانتصارمن

المتحدةإلولاياتنموذجاتباعإلىالناميةالدولودعا،المارجمسيةالشيوعية

،الدولمختلفتتبعهاأدطالوأجبمبئ.الذىالأمثلالنموذجأنهعلىالامضادى

والتكنولوجياوالفكرللقيمانتصازاتعتبر-فوكايامايراهاكما-فالعولمة

ر-.،لأمريكيةا

)اطا؟يعالمىهيمئلانطاممعئى-

الدولجرضجمنيتحد!فيمراية0حقيقةفىف!نناالهبمنةجمننتحدثفيجمنلىما

تلكرضيتسبراء،الناميةالدولعلىجديدأحادىعالمىنظامفرضرعلىالغربية

اكرهتاأوالدول

ا.لعولمة،ةفخكتابهمافىشومانوهارإلدبيترمارتين!،هانجسء:البهائبانيقول

الحالمكشرطىأمريكاعن.حديثهدافىؤالرقاهية،الديمقؤ)طيةعلىالاعتداء

حئامشاكلهحلعلىالعالمتساعدأمريكابأنالقائل)فالزعمقالا:حيثالخطر،

بين!ماماكلعقالنظرفبغضأصلآ،باطلزعمهوكير،لااللهلوجهالخيرفى
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-الزمانقديممنذ-الأعريكيةالمتحدةالولاياتخبهوما!ت!سمحققلا،اختلافاتمن

رو")إ(ةالقوميةمصالحهايخدمتراهماإلا

عالمىنظاموكرض!الأص!ريكية.ينحلقا-بالهيصنةفيماكدلملك،لأنراكان"3.دهاذا

نظامفرضمعنى.نوضح"أنغليناالواجتب-ف!ن،القوميةحضالحها!عحقيقتأحادئ

هذامثلقرضنهل:انتشاءل.،إنناالناميهالدولعلىالجوانبمتعددغيرأحادى

لمبما:بمنافسىالأمريكيةالمتحدة(تبمح.إلؤلالات.لاالذىالأحادىالنظإم

النامية؟للدولالشخصيهانقوماتفىازالةألكأملةالتبعيةيحنىأن.

ونبذوثقإفياواجتماغئأاقتضادئاالا"مريكىللنموذجالذوذاقتدا"يعنىأن.

،ا-القؤمية؟تماذتجها

التى.الثقابية*روإلإجتماعيةالحضوصيالت:ونسبفاتق!ميات4إختراقيحنىأن.

".-بعيدةتجأجيالمنذالناميةالدولورثتها

العالملمجئفغاتان!سبوكيةوالقيموالعقمائدوالتقاليدالتراثقدميريعنىأن.

-اء.؟الثالث

مشاكللحلا!مريكيةالمتحدةالولاياتمنمستوردةحلولفرضيعنىأن.

\!03!...:آخبرإ.وليسوإيخيرم؟الناميةللدولوالتطويرالتنمية

ثورةموالن:كاليفوبىنيآبولايةالسليكونوادىشيطرةاسبتمبرارلحجنىأن.

فيما.النامسةالذوذعلى!-والاتصإلاتوالمعلوماتالكمئيوترتكنولوجحا

!!..بخالدولتلكفىألتكئؤتوجياتلكبتوطينايتعلق

نرتتيجمبىجمنهإ؟شافيةإجائإتجمنالناميةالدولطتيحث/إلتساؤلاتهذهكمل

ر"،--ء:-هىاهامةامورأريعة!فى:لإتالتسافي

كيزلم.صغلنظممحلىالأحادى"التظأم-،لعالمىيطغىأنمن3لكخوف-أو،:د

واختزام.خصوصياتوالاجتماعيةالثقافيةبالتعدديةيسمحولاالقومية

صلسلة.والرفاهةعلى-الديمقراطةالاعداء،الببرلمةنجخ:شومانوفارالد،صارتنيرهاض)ا.(

،ام879ينأير،الكويت،والأدابوالفنونللثقافةالوطيالمجل!يصدرها،شهرية،ثقافيةكب

لاا.4،01ص
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يخلقالنظامهذاف!فىوبنال!،عدكدةأجيالمنذورثتهاالتىالشدوب-"

..الكوفيةوالتعدديةالعالميةالأحاديةبيبئصراغا

علىوهيمنتهالأحادىالجالمىالنظامسيادةمنالنامييئالدولائخرفا؟ثان!إة1

القوميةالدؤية؟ليادةئهديإيميشكلىمما،والاجتصاعيةالثقافيةهويتها

،.فيهاالحياةونمطوشرجميتها

أفميةمق،لأحلدى!العالمىالنظامتقليلمنالاصيةالكوكتخوتثالتا:

الثقافةعنمختلفة؟ثمافا!.أنفابحجهالنإب!ةيدول!ايفوه!ةالمثقانجات

وغيرمتطورةكيرهامشيةثقافاتتراهاثمومن،الرفيعةالغربية

الغربيةالحضارةنمبرذجتتبعأنعليهالزاماكانونذلك؟إبداعية

العلمىالتعايشعلىقدرةكثرتكونلكىأثرها؟وتقتفى،إلأمريكية

،لمعاصر.والتكنولوجىوألفكرى

العالمىالنظامأنعن-منهاا+لإسلائيةوخاصة-الناميةالدولتخوفرابقا:

كزوانهبل،فحسبواجتماعئااقتص!دئاغزوا"ي!عدلااالغربى3الأحادى.

ومقدساتفامعتقدأثهامنوالإنقاص،العربيةالآمةدينيهددعل!مانى

*..الإسلامبه

لاختراقأآاوثقافةالتقافىالاختراقا

الذى-ألثقانجىفالأختراق،نفيهوبالتالى،"خصوصيته/سلبالآخر:أختراق

ليضعالثقافىبألآخترالطأتجابريمهد-محلهوآلحلولعليهبآلفيمنةملعؤلمةتمآرسة

الفكرآذنجياتفى.راجحثألىالنقائىالقزؤومقولةالثقافىالاختراقبينفرقا

إعلامية،!!عهاريةثقأفة"الاختزاق"ترثقافةتغنى:الزمانمنكاقديققبلالعربى

أسهمتقدأذ-العولمةمح،حالثقافئالصراعمنبديلاالعولمةفيهاترىبصريةسمعية

ليشملإلتقليذيةالوطيةخدودهالاجتفاجمىحمالصراعتجاوزفىالجديدةبوسائلها

02!يخايعةجيرافيةاما.ليم

تهديدعؤاصلةفىالوعرالطريقهذاتتخذالغربيةالدولمارتمالىاذا

بزعم،والاجتماعيهخصوضياتفا.العقاقيةشأنمنوالتقليل،أفناميةالدولهويات

بلا-يؤدىسوفهذأكلفمان،المعاصرةالغربيةالماديةالحضارةركبعنتخلفها
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فىاالمثمكيكودفمعها.إلى،العولمةمقاوضةعلىالدولتلكحثإلى-شك

كلاهلها.الىأيضابلنواياها،

المتظرينرذيةمكانأ.فىلهايكرنالايجبالأحاديةالثفافيةالهيمنةإن

.قاريغصبروالمكتولوجىوالفتئ"وآلعلمىالثقافىبالثقدىمجمفاخرونالذينالفربيين

للعقافةفى"التبهة3المقاصر،-*وريرو!.زقتتاالىال!نهضةعصرمنذ،الغرييةالحضارة

الدوللانجدمماجلينانىلاايذىإ،لأوحدالطريغالغرببنحوذفيوالإخدأءالغربية

العالمدوللهويةتهديدإلىيزلكأد-فيويوحتىالجديد،إلعابرالنظامفىالنامية

وكقلليدها،وجمقائلإهاكهـتراثها.!تلبنبجهآ!اليموصحو،لجضوجمياقها!أهلإإر،الثإلث

الحلهىالغربلنموذجالعمياءصالعك!انجيةالشعيةأنيرون/انهم!آدإيها.وفنونهابل

الضيادةتتحققوبذلكبها،والنهوض،الناميةللإليلإنجخلفلمث!تالأمثل

النامية.لبدولالقوميةا!أفابئعالىالفربية

ءول!،الحداثةنقا!ملاأنناالعولمةإطارفىوالمعاصرةالحداثةدعاةعنوغاب

آلدجمومعبتدلهيىئ!يةإلىندجموولكنناوالتجديد،والابتكارألابداعأهم!همننقلل

وأخوفدونوجمطاء،.أخذاالفزبيةالعولمةفيفىالإيجابىالثقافيالتفاعكإلي

لاالمعتدلمفهرمهافئفالغولمة.ثقافتنارمنجزاتبحضارتناؤإتك!زأزمئقة،وجل

للشعوبالقوميةالهويةعلىالحقأظعغولا.تتعإرض،ا!لثقافية"التجدعيةمعتتناقض

!"--.!""*7)."ععفا.تتعاملالتى

الهيمنةإلى.!دفالتىالثقافا!؟كلتثمقإليمةإلىندعونفسهالوقتوفى

تابعيننجبهون4لاحتيا،وتراثناعقائدناخضوصياتتخترق!أو،العرييةثقافتناعلى

آأطارداخ!أومجددينومبتكرينمبدعيننكرد!نجين،شرقيةأوخمربيةأخرىلثقافات

-ا".ا!.القوميةثفافتنا

ه.-101،1-!،ض1الثفإثةأثفوميلا!-

قئطلب،لخزبيةالثقأفيةالأحاديةطواجهةكلى(الحز.بية-الفوميةأ!افةإحياءإن(

،.*ؤفاالمكاف!هـالغزبهيةلكنفىوقتهمئكيعواألا!مجالسهمفىالعربالمفكرينمن

وأميقا.ومتهها،ة،.لعملى--علىضروزة%و،وهوإفيوبالمنالعربيةالأمهعليجرته

لا3كلاه!ا.وهيمنتهاشرورهامنالعربيةالثقافةلتسلمعليهاالحربإعلان
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الثقافية،العولمةعالمالصنواب.فقيجانبهولاالمعاصر،.الحكم!إقى،-محالمئاتصاجه

حديثةبرؤيةناعاكابناثهاتجديدما،إلىيحتاجماأوليحتاجالعربيةالثقافةف!حياء

والتقليدالح!ودمن!8طويلةسنواتطوالبه!علق!تالخىالشرائببنتخملضهإ

تيرإضلأن،يمكنهاح!ىوالانحدار،عصور:التخلفعيربهابليتجوا!لىجمو!والتي

أفضل.ثقافىمستقبلنحو.بحاضهاماضبه!ربط.إتمهنيرةءفي

مرعلئوحضارتهالمجئقع.تراثنتاجتعد-حقيقتهافى-االئ!قافةإنصلى

القيمفنوتراكماتبثنرنحماوسلوكوعاداتاكثائدمنفيهبماؤالأرافاقالعضور

،وعلوم،عفزأن.منلمجتمعفىالسابقةالأ-جيالخلفتهومما!،والفكريةالأخلأتية

غنئا،-قوئا"أمأملحنهيرمممانسوأةانلجتمع4هويةيمثلفذاجمل.ؤنجئونؤآدأب.،

هويتهلهمجتمعفككجنبربئا،(أمشماليأبدؤئا،.أمزراعئاضنأعئ!.؟أثمضقيفا،

فإنهثمومن..أخرعخمع!أئوخصوصياتهوياتبهصاتت!ميزاللتانوشخصيته

تراثهمنثئبثقاقأجتماغيعضقيمتمانهصاؤهويته.االجتمعبأذ"أصالةالقو!ل2يمكن

"1،!."ص!الأجتصاعيهوقيمهؤعقالده

هولحهامنلنيعالمىخصوص!اله!آمهنجكل.بأناالقوللفكنناقناومن-.

والهوية،ألأسي!ويةوالهوية،الأفريقيةوالهوية،العربيةالهويهففنأكوشجصيتها،

هوياتأيضانجدالإقفيميةالهويةإطارفى!وحتى.-الإمريكيةوألهوية،الأؤروبية

الدولهؤياتعنقليلأاوكثيراتختلفالتىالخصوصيةدولةلكل،قطرية

العفيذ.ة-..أؤ/1اللغةقىععهايشئزكال!!الأخوئ

بقطارتبحق3أنإلاوجمبيرفا"-ضغيرها-الناميةالذؤلأمامبى،مندوخةا

طريقهاعنيمكن(كيهغنىؤالنثنعوفيالأممبين.الاتفاق-وضرورة،الغولمة!ةالنقأفية

طريقعن،الحضارأتبينوالتعاون،الثمقافاتبينالتواصلمنتجدركبرتحقيق

بئن-الثقافاتالعظعلمنالإطارهذاوفى.والعالميةوالإقليميةالقطريةت2الحوارا

الذى-الوقتواجمبال!تهأ،!رفىئراثهابهويةأمةككاكتفظأبإ!نكقوالجضازإت.

..الأنجرىالإممثقافاتبز!.قيتفيد.ع!ثقافته!هـإلتجزيفتتوخى

فىالفرنسيةالثقأقةأعلاآأحد"جالهودىارسجيهوالمغيهنم!دا!عالمحنالفيلبشوف

-/أنه-:يزئالحأكرعفنولا
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فىالوفحتىالاتحادانهياربعدأحاديةكقوةالمتح!ةابولاياتانفردتأنمنذ

،دوفيالمعاصر،مالعالمعلىقوةبكلهيمنتهافرضإلىتسعى،التسعينياتبداية

اجمتراثبدونأيفئابل،برالتبرإثيةالحضاريةوخصوصياتهاشعوبهلهويةاعتبار

س.والاجتبماعيةالإنسانيةوقيمهاومعتقداتهالتقاليدها

العالمدول،الانحطاططليعة)أمريكا:كتابهفىجارودىالفيلسوفحذروقد

وسياسئاعسكرئاأثرهاوعمأمرها،استفحلالتىالأمرييهةالهيمنةمنالنامى

!ة!"..الدولتلكمختلفعلىوثقافئاواقتصاديا

الغربيةنلثقافة/!الطوتمة.أنخيازأنفو:فيهكمؤضلاالذىالواضحوالبثمىء

لآتؤدىنسوفالدعوةفذه،انثقافيةالأحاديةإلىدعوة-شكدون-يعتبر

النأمية،للدولالأخرىوالثقافاتالغربيةالثقافةببنالتوترالمزيدسمن.إلىمحالة

0(16!ة.!أ*".":أهمها،أسبابعدةمرجعهالتوترهذا

4ؤنراثها-أنبربيةاتثقافةلنموذحمطلقةوتبعيةواحد،ثقافىنظامفرضأولأ:

.وأفلأطون.وأرسطو6طسقررأسبموعلى-اليونانيينالفلاسفةمنذ

المسيحيةأتؤشتبطىبألغصثيررإئا"-أ،الميلأقبلالرايعائقرنفى-.

لأ.الحذيثة!والتكثبرلبزجيأالضنأنجةعم!رئإلنوالتنريروآلنهضة

المجالاتفىالناميةالثبعوبلحضالياتالمميزةالطبيعيةالخاصيةفقدانثانقا:

،!+.المذ"قتا/حما،..5011

!ة-.والشعبيةئتفا7يةالجبماؤالإدببه؟!والفنئةالقكريه0

تخصالتىالاجتماعيةوالقيموالتقاليدالعقائدعلىثالتا:ا/تعديات

الناميةالشعوبمجتمبات
!د-*"-.4،1.:-"اسق.مى،!اا+".م

التقليديةالضوابطمختلفعنوإلتخلىالثما!التهمبشممارسةرابغا:

النامية.البثيعوبتمارسهاالتى!والعادات

القوميةثقانجتها.وهبرياته!ومحبرد!إذلالها،الشعويبعليالسيطرةمتا:خأ

.الفكرىوتراثها

لموعدوانثقافى"اغتصابإلأهىمااالعولمةإن:بلقزيزالالهأعبديقول

يالعنف-يجبرىالذىألأختراقرديفإنها...الثقافاتساثرعلى
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عمليةتبلغهاالتىالمجتمعاتسائرفىالثقافةسيادةفيهدربا!عقانة-المسلح

.،العولجة."إإ؟".

ثيلا8لثقاالقوميلاواؤالوظنيةلعوثةا-؟

القومية،:وهمأ،هامينشقينإلىيتطرقأنلابدالعولمةعنالحديث

*ء."إةؤالوطنية

ا!..1ا!الوطئيلاا!وية

بعدأركانها-تصدعتبل-اهتزتقدالوطنيةالهويةمعالمأدةلاشك
-!اص.و-وا،1

وقدالوطتية،"المدرسةمشروعسقط،.الأببرىالنظاموتفكك،التربوىالنظام0فشل

منذافيسلامىالعربىانجتمعفيالإصلاحيةالجيرجمآتروإدمنأجيالةفيحلمت

معا.ؤالمدبىس!هالأب!رةرسالةاليومتؤدىالتليفزيونية0البرافجإدظ.قرنين

إلىالناميةالدولثقإفاتتدعوالتىالأسيابمنالعديدهنإكانج!نلذلك

لها،والتبغيةلسيظرتهاواتتصدى"هيمنتها،ومقاومة،!الغجبيةبالثقايخةالاضطدام

الثقافةيينالصدامفحتمية.-الثآبثالعالمدولرسيادةعلىتب!فطيهاأماموانجوقبرف

تتحققأنيمكنالنافيا.الدولوبينالعبرلمةغماءةتجمتهيمنتهأ+تخفيئالتىالغربية

،-.:آلآتيةالأصبا!بتونجرتما"إذا

هيمنةوراءتسيعىالتى.الغربيةالدولئمافةبراتثقافيةلتحاز"أنعؤنميماأنة"يم

حقرقهاعنالتنازلعفىوخضلها،!آثنماميةالذؤلثقأقأتعلىثقاف!ها

"13س.ا-.ةاثؤمية.-!

بماالعقافية-.أنتعدديةاوققاوفةالثقافيةالأحاديةإلىالثقافيةالعو!لةتدعوأن.

النا!ة.للدؤلواطلقتازيةالشخنصية.إزالية!.عالمقرماتاإ!تةيؤدفئكا.."

لاختراقألغربيةألذول-.خلفةتحتقىكستارالثقافيةالعولمةت!شخدمأن.

منامؤيثهاهـاضعاف،.كياناتهاوقفتئت،كأالناميةللذولالثقافي!0ال!ؤميات!إ

العربى،المقلالعبرلمة؟،مجلةثقافةأمالثقافةعرلمة:ائقافية.وايهريةالعرلمهيبقزبؤ،الإلهعد()1

،8991آعاالمركزنظمهاالتىالفكريةالندوةومنائاتبحوث،العربيةالوحدةثراساتمركز

ا!.3افيصفحه6يروت
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الحديثةالتكنولوجيافىفيالتفوقالاقتصاديةالسيطرةعواملخلال

/طة-س.ه!رحتكااو

للدولالثقافيةالوطنيةالهوياتتغريبعلىالثقافيةالعولمةتعملأن.

إحلاللغبرض،إلجضاريةالتاريخيهتإنجاراتهاشأنمنوالتقليل،النامية

؟/!.مكانهاالغربيةالثقافة

والوطنيةالقوميةالئياذةشنغاءاالثفافيةالغولمةالغربيةالدولتستغلان.

معتفأبأثها..وتقاليدهاوأزالةفيقالم،1اقكرففوماثوهذنم،الناميةللدؤل

بالإبداعتثميز!الثيص+الغزبيةالثفافلأالمثافاف-أئائمتلكبحخة-ذوتيةؤترأثهأ"،

-"ا-*-لأ3!.!".-س-سء..يثلتحكاؤ

الثقافيةال!يطزة-.أكعؤثةالتيمازصألجارف.أمغتفنملاأن1العربيةللثقافةيمكنولا

!ضلصبدعميمالعربالمفك!نوضعإذأإلا،المقبلالقرنفىالغربيةوالهيمنة

،!-*:هلإنج!اهوحلإهايهترا.تيجية-الثقإفيةومؤبخساتها4حكوماتهممن

الفرة!القزرنظوال3ورثتهاالتىالتقليديةالقوالبمينالجربيةالثقأنةتجرير5*

والثكرار..+والنقلالتبجية.جمليهاوالخى.يظب0.الطويلىتاريخهامن+إلما!ية

التى30عليه،لكخيلةالشوائبمنوتنقيته،العربىالفكرىالتراثإحياء.

العصرتطورمعبمإجمتفقيهاعابرة.،ترجميبهو!تأنجر؟،إضسعانجمهعبهبتثجملي..-

وربط!الجربىالفكربناء-،جمادةإلا.هذاجملإيتحقتيإنيمكنيولا!،وأحداثه

وتجديإته.المستقبلاتجاهفىنجيهنعيشيإليمبر!ابذءيبخا!رائجيذمأضيه

مخبنفعبنالقيبيرحريةوممارسة،العبزبيةأالثقابة؟يمقبراطيةإلياللإعرة.

ا؟ء.وإلأبابوالفنونالعلوم

والاتصالاتالصناعيةوا%قمارإلجدمي!ثةالتكنولوجياثورةجمصرنجيإنه

فىمبهانلهايكيرنولني،إلقادمالقرنقائمة!:فىابجبربيةللثقافةتق!:لنالمعلوماتي!ة

متسلحةالعوكةأجواءفىتنطلقعربيةثقاف!ية!صحوةحدوثدونالثقأفيةالعولمة

المتقدجة،إلإرساليوتكنولوجياالحديثةالعلومادواتومستخدمة،والإبداعبالابتكار

والحداثة.والإتقانبالفنتتميزالتىوالبرامج
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علىقادرةالعربيةللثقافةإبداعيةلرؤيةمستقبليةاستراتيجيةؤضعضرورة.

الثقافيةالألفيةفىالغربيةالدولتضعهاالتىالثقافيةبالعولمةتكيفها

ر.القادمة

الثقاثيةأالعولمةتعنىهاذا

نأهالثقافة"نظريةعنكتابهفىتومبسونمتشلالاجتماعىالفيلوفيرى

منتتكونأنهاعلىالثقافةإلىينظرأئههى:الأولىإالرؤية:للثقافةرؤيتينهناك

العقلية.المنتوجماتمبنونجيرهاوالإيديولوجياتوالرموزوالمعاييروالمعتقداتالقيم

تربطالتىوالعلاقاتما،لمجتمعالكلىالحياةبنمطالثقافةفيربطالآخرالاتجاهأما

إ)1(.حياتهمفىالأفرادهؤلاءوتوجهات،-أفرأدهبين

والت!قاليداوابعتفداتبها،تنفرد.التىالتاريخيةخصوصياتهاثقافةقلكل4

التىوالفبهريهو،لأدنجيةالئشكيليةوالمفنونمجتمعاتها.،جمهاتتحلىالتىوالعادات

وعزتهاجمرامتهاثقافةلكلبأنالقوليطكننا.فإنهولذا.شعبها،ابتكاراتأفرزتهأ.

بلعليه!والمحافظلأاحترامهاالشعوبمخ!تلف،علىالواجمبهمنالتىوقيمها،

21تنميتفاعلىوالمعاونة

خصوصياته،ؤتحذد"تفايتميزألتىالفرديةاثقافتهشعبلبهلأنمعنىولي!

تتقوقعوآنذاتها،عنىالانكفاءجملىتعملوأننفسها،"علىكلإثقافةتنغلقأن

ومن،الذبولإلىشكبلايؤديانالثقأفىوالتخجرالجمؤذف!نمجتمعاقها،داخل

معوالتجاوبالثقافاتبينالتفاعلإلىاند.عونحنبل.والزوالالوهن1إلىثم

!الىمنها،كلبينتقضلالتىوالمعوقاتالحدودتحطيموالى،البعضبعضها

طريقعنكله"وذلكبخصوصياتها،والثمسكبهويتهاثفافةكلاحتفاط

.وإلافشفادةوالإفادة،.الأخرىالثقافاتإلىالتعرفيتهدفالذىالإيجابىأالحوار

،ء-.منها

اعلىترجمة،الئقافةنظريةعنوآخرينتومبونمثللكتابيونسزكىالفا:وقكتبهامقدحة)1(

.01صفحة،7991الكويت،المعرفةعالم،الماولىسيد
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الثقا!ه،والتنومالعوثة

"العولمةعن.ام799عامالمغربيةالمملكةاكاديميةأقامتهاالتىألندوةفى

الدوليةاليونسكومنظمةعام.م!يرإمبو،مختارأ.الإفريقىالمفبهراأبرز"،والثقافة

داخلالثقافاتتنوعضرورة-الدولية"الثقافةمجالطفىالواسعةبخبرته-اليابق

كد.حيث،الثقافةمفهومتنويعترسيخضرورةبحثهفياوردوقد،العولمةمنظومة

بالتحررإلاا!ابدوليةالمنظماتأذهانفىيرسخأنألمفهوملهذايمكنلاهنا."منأنه

التىبالاستقلالالعهد(لخديثةالدولبهطالبتماوهذا،الاستعماريةالهيمنةمن

الإسهاماتعلىالانغلاقد.ونوالتاريخيةالثقافيةأصولهاإلىالعودةآرادت

أ)1(.الغربيةللمدنيةالإيجابية

إطارداخلالثقافاتتتنوعأنعلىالحرصهوبحثةفىإمبوإليهيدعوماإن

عندماإ،السابقفىالوضعكانكماالغربيةالثقافةعلىالعولمةتنغلقوألا،العولمة

وعلميا!واقتصاديأفكريا2الثالئطالعالمدولعبيتهيمنالاشتعماريةالدولكانت

،-وحضاريأ.

ا،بالاستقلالالعهدالحديثةالدولاى-"ف!نها:قائلاجديثهفئإمبؤوششطرد

حتىدهاغنائها،الثقافاتجمختبف!يينالمتبادلالتفاهمتشجيعضرورةعلىتؤكد-

دا)2(.الهيمنة%نواع،مننجوعإىمنيخاليةثقافية-علاقاتتقوم

دعوةلعحبر-واحذاعالمالنكون-واحدةثمافهإلئالدعؤةأننرىإننا

الأممسيادةوإلغاء،الحضازيةالحدودتخطيمإلىؤتدعو،الإمبريالية01للتنعيةتروج

ؤهذأ،الثقافيةوقيمهاوعاداتهاتقاليدهال!اهمالوأصالتهابتراثهاوالعبث،النامية

.اليشزية.تاريخفىمثلهيحدثلمما

الغربيين-المنظرينمنالعديدفيهيقعالذئالجسيمالخطأفإنثمومن

العولمةباشم"واحدةوثقافةواحد"عالمش!عإررفعهو-منهمالا"مريكيينوخاصة

أهمها:،أسبابلعدةالصوابيجانبهمنطقايعتبر،الثقافية

،7991،المغرب،المغربيةالمملكةكاديميةمطبرعات،والعولمةالمافىالتنوع،إمومختارأ.(1)

.221صفحة

221.صفحة،الابقالمرجع،إبومختارأ.)2(
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الشرقى،المتقدمأومنهالنامىسواء-العالمشعوبمنشعبكلأنأولأ:

والتىبهالخاصةثقافتهله-الجنوبىأومنهالشمالى،الغربىأومنه

الأدبىوتراثه،الدينيةعفائدهفىمتمثفةبعيدةاجيالمنذورثها

سلوكهوتيم،الشعبيةوفنونهوتقاليدهوعاداته،والفكرىوالعلمى

.الثقافاتمختبف"عنبهاينفردالتىالاجتماعى

علىويحافظ،الأصيلةبثقافتهيتمسكأنشدبكلحقمنأنثانئا:

تثميتها.علىويعملهويتها،

محويستهدفالذىالثقافىالغزويقاومأنشعبكلحقمنأنثالئا:

وتقدفا.حداثةكثرأخرىبثقافاتد!احلالهاالأصيلةثقافته

عليهإ.يقضىولا،تموتلاالحضازإتف!ن

لإسلاميةاوالثقافةالعولمة

شكولاأحدثتالعربيهالدولعلىللمستعمرينألثقافىالغزوموجاتإن.

كماالعمصر،متطلباتيواكبلكى؟وتفدمهالعربىالفكر0-تطورفىغاثرآشرخا

معليتجاوبوالتقدمالنموعلىالفكرهذاقدرةبنيانفىعميفاجرخاأوجد.تأ

الماضيين؟القرنينفىوالإبداعوالابتكارالتحديثفىالعربيةالمجتمعاتتطلعات

ف!نالعربيةالأمةكيانفىالاستعمارأوجذها-التىالسلبيةالعواملهذهلكلنشجة

الثقافىالتطوربينالهوةوزادت،المسافةابعدتعميقةفجواتأربعهناك

المجتمداتفىومثيلها،الإسلاميةالعربيةالمجتمعاتفىوالعلمىوالاقتمبادى

:.الغربية

وبينالمستعمربينوالمعلوماتيةالمعرفيةالفجوةوهى:الأولىالفجوة

المستبمرة.العربيةالمجتمعات

الدولوبينالعربيةالدولبينوالعلمىالثقافىالتوازن+يتحققلنموبذلك

لأ.المستدمرةالغربية

)تويبى(اتاريخفىدراصات:الثينىمحمدد.89ص،العولمةمعالاسلاميةالثقافةصراع()1

كربال.شميند.ترجمة
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الدولفىالتعليميك!نأنعلىد!اصراربدأبالمستعمرعمل:الثانيةالفجوة

علىيعتمدنظرياتعليقاوالجامعيةالعامةبالمرحلةالعربية

للمواطنينالحقتعطىالتىالشهاداتومنحوالتلقينالحفظ

الحكومة.بوظائفللالتحاق

للدولوالتكنولوجىالعلمىللتطورالمستعمرةالدولعرقلة:الثالثةالفجوة

لىادخال،المصانعبناءفىالغربعلىوالاعتماد،العربية

العلميةالمنشآت!اقامة،الزراعةفىالحديثةوالطرقالميكنة

فاتوبذلك،الحديثةالتكنولوجياعلىتعتمدالتىوالصناعية

اكياتفىالمساهمةوالعشرينعرالتاسعالقرنينفىالعرب

ذلكأدىثمومن،والتكنولوجىوالصنادىالعلمىالتطور

ماكلفىالعربيةالدولمقاديرعلىالغربيةالدولهيمنةإلى

التكنولوجى.الفكرىوالإبداعبالتطوريتعلق

كما،والمسلمينالعربعندالعلمىالتخلفالمستعمرشجع:الرابعةالفجوة

التىوالعلميةالفكريةالنهضةمسايرةفىتأخرهمعلىعمل

أوروبا.دولفىانتشرت

الطوائفبينوالصراعاتوالعداوةالمفرقمةإدخالعلىالمستعمرعمل

ميكافيلىكانالتىللفلسفةتحقيقاالواحد؟الغربىالبلدفىالدينيةوالمذاهب

إلىبالإضافةهذاتسدلما.!فرق:القائلةوهىالبلاد،حكمفىلا"ميرهيروجها

بهايتحلىالتىالأضيلةالإسلاميةالعربيةوالقيموالعاداتوالتقاليدالعقاثدمحاربة

فىالمستعمرمنرغبةالعربىوالتراثالفبهرمقاومةعلىعلاوة،العربىالإنسان

منعددوفى.وهويتهاخصوصياتهاعلىوالهيمنة،العربيةالثقافةعلىالسيطرة

سواءللغتهاالترويجعلىوالتيشيريةالاستعماريةالمؤسساتعملتالعربيةالدول

والمكاتباتالمراسلاتلغةوجعلها،الإيطاليةأوالإنجليزيةأومنهاالفرنسية

بهدفوالجامعاتوالمعاهدالمدارسفىتدريسهاعلىالحرصوكذلك،الرسمية

العريية.اللغةمكانالأجنبيةاللغةإحلال
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بالفكريتأثروأن،العولمةظاهرةفهمالعربىالفكريحاولأنالطبيعى%نه"فن.

قضاياباطنهفىيحملالعربىالفكرفبعض.،الجديدةللظاهرةكغالجتهلى،لغزبق

فىالحديثالنقد"طختلف!-ملىارسومغ،الغرنجيةوالديمقراطيةكالاشتراكية:الحداثة

أعاد،الكىلابجمفمهخلاوالاجتماعيةأ.لإفيمانيةلمعل!م.مناهجوبم-،!الآدابإلفنوك

الحداثةقضاياعندوقفتالتىالمفكرةإلفئاقيأماوتج!يد.نقدمحاولةمعا.لإنتافي

العربىالفكراتهامالجداثة!قضايابإجمترارهاتعنىفهياجترازا،طرحهاوتع!د

بصلةيمثفيماحتىجديدةمشاكلطبرج+علىقدرتهدعدموالجمود.؟بالجقبم

الحضارية.ب!تهقضإباإلى.وثيقة

العربالمفكرينبعضنج!بهوانسماقالعربىالفكروحدةشقالذى0التتابزإن

وهو،انقسامهمسبب!وكافي،.رجعيونعليهوابوأقفوننجالجحود،فكر،هممتهمين

-؟+-*-ء،.!والبلادةالجمودعين

الغرب،بحلإبحبلأخبنون/الذ*لنفىأه!هـالأصالبما-برولنطرانا:يخيفألرجعموبئ،ء

عبيهاتفقوا.برتامجلغيرمنيوانببيإقاالفبريغعلىيخيموجا

الغربى،التراثوراءيسعؤنوما-؟رابواأورويا،تجاورتهاالحداثةقضاياإنثم

لضيقةوراءهايسعوفيالتىوالتبعيةبالتجديد،وليسبالتبعيةميثمغوفونفهي

إناثم،العايببثقافل!/بتقليدالقدبم-منذ-المغلوبشغفوقد،أبذاباقجلبمب

الفئاتبغمبى9."تعنىإنجأاللأطنتعنىل!هىبالتبغيةالمشغوفونبطرحهاالتىالقضناب!

الكوفيالطابغ6تذالفكريةالقضايآفىجذرياتجدبدانتصورأنفلا"يمكنالمفكرة

\والاقتصادى،انتخلقأ!السئياسىمنيجانىمجتمعفىنجديدة%ثى!مأهجوألذعوة"

"!؟.والثفافىوالاجتماعى

وأعنىفيهإ،الإيجايىالجانبتأكيدعلىذاتهالوقتفىحريضؤفيبىلكننأ

بذلكمعقا،وألتفأعل،،الكونيةالقضاياعلىانمغاصراتعرنجيالانكرانفتإحبذلك

ولتقوقع-.الانغلاقبزعاتلجميعالتصدى.فىيس!م

التبرجهيىحدةولا،سالقومىالفكروحدةيخمللآالعربىوالخطاب

العلمية،والدقةالموضرعيةعنوبعيدالحماسةعليهتطغىخطابهرإنما،والهدف
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الشعارات+لغةتعلم،القومىبالوضع.متأ"لرأالمثقافيةالخصنوصيةسماتيحدد(ولا

"*.ولملتمحيصالفحمقأمامتصمدلاالتى

تخل"ليستالثقافيةالخضوصية؟زإلتوماعربىخظاتيضايخوكيف

الىوابدعوة،التراث:ذ.لك3؟؟.!!أذالفكريةالسياسيةالنخبةفئاطيينإجماع

غليناينبغىالتىفذا!انوروثمضامينصؤلمختلفةفالمؤاقف،الترأثإحياء

"فىبهال!سهامصالخةولتكوفيجهةمنالثقافيةالخمتوصيةملآمحلتبرزإحياؤفا

؟أخرئجهةمن"العولمه.ثقافة

الفكر.العريى)عبالعولملاوأكيرها

تمثلهوية،العرجميةابثق!فية،لهويةفىوالانشطارالثنائيةستكرسالعولمةإن

مروربمالعولجةأبئمع.إبثقافئالإجتبرإقيتجيييميي؟يخركةالتقليد،علئ.الجمودتيار

ءمجءاافسبجامااكثرجديدةثقافيةهويةلفأثدةالمحافظةالهوجةتقلصبىإليتؤديالزمن

.الاختراقبرتدية.ثقمافةوليستجمالأمةإنسانيةثمافةوهى،الكونيةالثقافة

ت"!-/-انجارزأقثياراق

ا:بارزانتيارانالعربية"اتثقافةفيهناك

:/"...،.ض!-لةافيأهلتبار.

"ا*.*..:!ير+التبعيةاتيار.

لنم*ف!ذا،الفجوةبينهماوباعدتالجفوة0نجذارهماحلت،متئأبزأقتيأرأن

أتط+:.د"ر(لةعلىمعا"قهنممشوقا.،الإ.ضنلأحىخطانجفم!4كاالثقةحبليربظفما

ؤتمارسةبتأئهأب!ع!دةداخلقأمنإلايتميمكق!أن"لا-ثمافةأيهالثقانةثتجديد

لمتارفآغ-والتأويلالفهمفنوجوهوالتماشتوتاريخها.،معطياتهافىالحداثة

بدونهما.تجديد.؟ولاالخارجهنيالتقدمجمؤاملمعالتفاعلاوكذلك

العولمة،موانجفلافىالعزيىالفكرديمقرأطي!.

يوضحع!يقةإنسانيةوقيم4تقاليدمنشملوماالإسلامىا.لعربىالتراثإن

على/أووالعلماء،للادباءالفرديةالأنانيةعلىتقملمالعربلدىانثقافةأنلنا

فإن،ذلكمنالعكسعلىبل،حكامهممنالفكرىوالقهروالعنفالتعنت
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فبياوالتآخى.والحوارالتواصلعبى.قامالذهبيةعصوره؟فى!المعربيالثقنإفياللجتمع

الأمراءمنالحكإميقيمهاكانالتى1والمفكرينوالعلماهالا"دباءفمجالس،بينهم

وإحترامهمللثقانةالعيربتقديرمدىلنا.تبينإنما،دواوينهمفىبالعماوالسلإطين

الأربعةالعصورعبرالجربيةالثقأفةفبهانتوتحديثها،تطويرهاعتىوانجرصالفإ،ة

تتصفثقافةهى:الأولييالخاصية،خواعبىبثلاثتتصفللإسلامالأولىاا-نجمهيية

ئتمسفأنها/:ألثانجيةوالخامبيةعرضها،فيوالجودةا!نجنف!ىجمنالتعبير0بحرية

.،بينهمفيماوالمشورةا.لرأكلاتبادلطريقعنالعلماءبينالإيجابيةبانلشاركة

تطويرهاالىأدتااللذينوالجوارالنقدحريةعلىتعتمدثقافةهىالثالثةوالخاصية

مجده.أؤجفئوالفئؤن"والغلومالإد،بئ"فىالثقافىالإنتاجكانثمومن.وتحديث!ا

01-ةللا!يلامالأولىا.لا.ربعة.القوونطؤال

الأئمةمنكجيرغددالإشلاعىالعالمفىظهرا%ربعةالقزونقذهنمى

!رالابتكار،اوالإبكاع،ألفيهرىبألعمقيتميزوننمنوالمؤرخينوانفلاسفةوالعنماة

ظهرالأئمةفمن.والفنئ!فيةوالأدبيةؤالقلنمئهوال!ثمفافية.-الذينية،التعبيروحرية

ومن،والغزألى،والأشعرى،"حنيلواببنوال!افجى؟،أنسبنومالك،أبوحنيفة

،الكندى:الفلاسفةومبئ،والبوزجانى،الهيثموابنوالرازى،الخوارزمىالعبماء:

والأدباء.الكثاباومن،حزموابنسينا،..وابنالصفا،وإخوان،والفارابى

واليعقوبى،والجأخظ!،أحمد،بنوالحليل،وسيبويه،الأصمعى:واللغويين

فنا!بضة؟إإسلاميةوفكرهمعلمهمقدمواجميعهم.كثيرونوغيرهم،والطبرى

بحريةو%رائهمعبقري!بمعنييعبروالكىبمالمفبهرءببئالعلماءبتشجيعتتميزديمقبراطية

الذيبئهمالجمربابفكرونهؤلإء؟الجكإمألرالا"مرأولىمنتجسفدويئكاملة

ظلامفيهخيم.الذي.الوقتفىإهـابداعماتهموكرهمبعلمهم%لغمبييةالذولطاثروا

ايوسطي.ابعصببرلي3فىالغربيةاتثقانجيةاتجيإةعليكثيفث

.الذئالف!بهروهوالفكز،ديمقراطيةالوقمت.،الحاضي!ر7:فىعليبمايطلقماهذا

،اوطغيانهاالحبهومابتتعسم!عنبىالبعد،الإنسانحقوق،واحترامبالحريةيتصف

ومصادرة،المشروعةوغيرالمشروغةالأساليببمختلففيهاالمفكرينعلىوالضغط

سياسةمعتتفقلامنتوجاتأنهابحجةالديتىآوالعلمىأوالأدبىإنتاجفم

/ا.داخلهفىالمواظنينتحكمالذىالسياسىوالإطأر،الكولة
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الثقافيلا.العولملاوالهودة

والحياة،االكوق:الىماأمةنظرةغن"-"عتهتغبرفيما-تعبرالثقافةإن

."!""-*.*03ومهامهن!انواقي،وألموت

وعبن؟العالميةنثدان.جمليتجادرةتجتي!بماة،تخدول!الهويةأنسإلىإلجأيرىيدهب/

الوطن،:كناصرثلاثةبتيافيهشكيإنفيمبرجعيتهاتجعدثإذ!إلأوالعطاءالإخذ

الثمافحه،بالهولهمبقهوباللولهأوبالأمهأوبالوطنص!بى2فكلىوالذوله(،والإمه+،

بالوطننفسهالوقتفىصرهوالثقافية/يالهوية!مبىكل.أيفئا.صحيحوالجكسر/

الهويةبناءفي!صلبةدعامةاللغةأنفمز!الججروفالتاريخبئ،.وتختيدها،والدولةوالأمة

وماتمت)1(.اللغةفيهاندثرتالمجتمعاتفيكثيرفىالبنآءهذانصدعوقد،ال!ثقافية

-إلجاببئي!نيهلاكانلان-منهيفهمماالثقإفيةللهويةالجابرىتعريفوفى

إمم!الثقانجية-هوبالهويةالمسن--انالتجريفث0جمبابىاتضوءعلىإليه!يلتفتل!وريما

جمقولاتها!تجاوفيمجاونةأومقوماتها،.منن!مقوم%ىثقةفإن،والدولةوالأمةبالوطن

سياسيةنظمفيأوبخاصة،عقابهالقانونجمليها.يعاقبتهمةيصبحالمتهافتة

نقدهوبىغأبزسئياسى-.قائمئنطآمنقدوأىبغينها،!الدولةأتهاتزعم1أضتبحتت

يذخللنم.قمانةعلئىلصالمجأ!برىنأخذهماأما.وتحولوبالأمة،بالوطنوفص،للدولة

جوهرىغنصرأن.آلدين،المقأفية.معفئ--مقوخاث!.الهويةر)الدئق*(.الملةفىالعقيدة

!هـ".:سا-7ءا:ألثقلأفية..الثقالىور"والهؤيةالتشكيلفى

وجهاتمثلباغتبآرهاالصورةثقافةعضرفىالثقأفة؟انغرئية"ءمستقبلهوما

م!تقمنهئةآبغادوذات،متنوعةغزنجيا*اقضايا،ث-ؤيطزفيآلغوتة.أوجهقنالثنأنخطير

عددخطابإنالوطثية؟ؤالمقافة.اثجتفغ-اافؤطنىبينالعلاقةاقكتفل.؟محيرة

بللع!كهةلأسبابليقالثفافيةالخبهئ!صتثنة-غقيتحدثالعرفيمن!ألمفكرين

الخضوصيهمن"للديمقراطيةالم!موهة6تجاضحةا!يغتقحبححتىسياسي!،لا!سباب

وثح!ديذالإغلإنموشائلإلجاميتحولوحتي،االإنسانحقوقوكذلك،الثقافية

الحضارية.الخصؤصيةقيمعنذوداأخرىقيمعلىالخناق

والهويةالطولمة:لجابزىمحمدبحثوفيه،العربيةالرحدةدراساتمركز-والعولمةالعرب()1

.992ص!،الثقايخة
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!%؟درو17،رأا"!بغلضاظب-!3ثد!ة4العولمةصاجهـةفىالعريىإشكالي!الفكرالثمافى

اذ،مؤرخاأن8!تأإ)؟.خثاجت-ح!17لى4الجرحمورقيالجحمى0*!ابضرولفي!لب-،!ا-،شمنيءافئنجيبئ.

ألمفة!ابفرنسيةاعم!زاثم،والمماليك.التركعصرفىمصرأحداثعاصر،نافذةبصيرة

419--اعة؟س،!.ط-ءاء

كلوصنفط،العلميةنهضتهاويفجرمصروالىعلىمحمدعصرويليه،مصمعلى

دعامما،لبو!لد،3!ثلأ!الجمفق!2لت!إانملالآلاميئتخج!(ئبخأ،لارلغإفخد!لائةأ!د!ن!اص!لجبرثىوركاافآ

ا!مرفافيإ؟نا!و!3فيآدغف!إصاه!تتة:أدى2لفو!)القف"دحك!ؤأف!قي؟لآكدأإديأ؟ثمبنرتيئ

ءكلور5الىا،.-ل!ا)طح.+ا.!-!11)-كألمي!!لىةا!ايخ2!4

تالك"الىفقالخبزثىلفشهلم!ظثيى(الود!!لإ؟وكقعشيه؟ولاأنآة"ا!مله"-ألمر.دى-كف!زوتجودهتم

لإفمملأفىثعز+ثباا-طتيشلبا.!لحك-ئزكالرداننثيتهكهلىاأكم!إال!نمولتد"ؤ3لتعمانهعا!.ؤأكممون؟أ!غل!)نم

إعفلماإثا؟-لىطإلثأئذأك"طغانتللرنإ-نجفا.القنزيؤتمااالت!؟انمق!!"شوا"ثفانابمؤافغميإإييوافيدأت-ؤا

ثخا!ق.ؤ4؟م!بئ2.ط!صاتبماإتتررغا.-قيصه.إ/قىطا!كيس--!ئ!6،ش".،-!أق3قي،،ت.ل!لم!.

والأستلمة:اثعربنة"بينفىممتابةالنصرأبوفضيلالعربىالباحطويؤكد

ليوايتهفنفيرنختاعلبزدىسنئلأفيهي!طأفيأفعمريهدهنجية3"نخينئ4آلن!خةكاغالمتر!وغكعلىاأ

يشغز،!إلأأنةشبهانكية!م!تأنتحخة(كلالحفهضآلفرزاث)نمألتى،؟!قيتي"ككرأدض!لإ*حع!!

!/،---+-*ا؟أ/مألد.!ي،سث

؟را--ت!اظ.ول"201(فيككتمخميزفيمضشئال!والأعلأنكلا3زبملمثدين..علىجمالخطردرمأ

--!طإ--لمثث--!ء..ة.-،م!هـ.!س!.هـ--بلأ*-!لم!انضا!5ءاهـك!فىعفي.،.-،ن!تحه3-.ل!.-لاب-+ش

فيماإلبريييجهشها!افكزالتى4ئمابثنابهد،دهايوقهىنحنالتىفالإبشكاكيه.

---*ثا-.-.ص!اأ!!!،--ا،.س.-*؟!3ء.:.ق!.ا-شبر+ال،6ت!ر--ة++عغلحة،

والمعإصرة.دالأصبالة--

..،-لىظا!قير-ديمثلم؟،--ء.ا.ء:محا21؟لأةياددد.9ة.+كأ،-!!د*-ءل؟ش-د3.؟تبئ!اأ-ح!.!ا3/لى؟-اا!.--!،يم-

!لم!مإبر!إالمة،إيهالو(ولجويةاا-!بيماجمتاثلىيخيالميهديالممبلإ؟جمنإفبعبميي/يفيهبرلىاإ*رريلقررء-!ح

*-.،س-كأ

إلفيه!إءدايعريو،-فياجهبأقي-،فزنر%ثلإبلإي!!"والحقيقة:فيقولالظاهرةهذهعلىالضوء

.لششبابأحل!ه%نذللثق!(وإلماجمولهي،دثنائيهءإلحاضيبرالأولي:الثنائياتممقجملة
-اص.امم!صر-ا؟-،ط!ط،فى!إ.ث!ى-7؟لى+

دا)3!6.لالتاريج!ألراجين/طلىعلا!بماعدى.اجمبط(رإ*اعد!فىيتقثل.العا.سةبآلعرءالمعضيهةا

.،ة-*5--،..،لى-؟ء؟.!عإ-..في6خ.!ضكل"،اتت؟انه6عيدجملفح!

)اليرجمق،نج!ءا!يق!كهثيهاء،:إلف!زالخابخمةتلا!يهماليةبخلة!إل!تغ!؟دي!ابه!أحم!أسد!ع

ولالمكر،إيب،.لأطدة.جمما،بمقلهلىجمعمتياقورفيا!ع!*نجعي!دذبيإ؟ه،"-ا!يينابأدةطجس!فحزيبن

"صلم!ب-؟ب--.:!يا؟ض)لمبل!الييإءخا!تى!!تغبس-لكونلىسابىءإعل/+ي!،افىب!!اببي!مما!!علغروا

.ادولط،!لرلأث:،.الحلدارولأخ!ار،ابتراجمفيالآثلأرغجاثصيا-يهخ،يىمبالر!حمن
?-دءج!،ع-!لملماب-*لصي!!1،و-ط.-?ي!ير-،كو-.،11!،*لم

11صفيا:ور!م!+-*!ء!!اير!!؟،عءا-سه*يي!ول!-سحسءا5-س!ض.،ث!..تاريخ

."!!سلايبةا؟الي!ييهعلى-اييإحةالثقافىالصراعوأقعرالأدلمة-الغربنةليئ،النصرأبوفضيل)2(

019؟4وراهـ،"6--اق!-حهغ6،تلى!.ا-ف!!ا.نر،:أكيإحعا!!يأ!-::ي.،كلالط-إمهكغتج!ا،ذليهاصأانيشيرف!

اظ-ء6ول:لمثميهغ3إ999،الفاهرة،سطرركناب،المفادةوالعولمةالعولمة،المدفاللامعد)3(
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فيهجدالولاريبلاالذى،الكاكلالاعتزأرهى:البناءفى.الأولىالقاعدة

.ؤالعاداتالعقائدفىالأمة.وتراثالإسلانيةالعزبيةبالثقافة

الإننملنرحي!اةفىجمبيها.وكأصيلهاو،لخافظهوا!تقثإليد،

.؟".!."!ص!."/.العربى1/،

الشوائنبمناوتنقيتهأ"مرفذها،منالعربيةافةالثقأإحيا!هى:الثائيه-إلقافذة*

التى"فرتاوالانحظاظالضغ!.3غصوربفا.فى-علفت-التى09

!...الغربيةالأمةعلى

لكىالعربىالفكر"بنا.ءتعيدالتىالسليمةوضعالا.سسهى:الثالثةوالقاعدة

عصرويواكب،فيهنعيشالذىآلغصترفغيتعاي!ثق..

:ألإنترنت،وشبكأت،الخديثة-وانتكتولوخيا،لمعلومأتية!

-إثداغ.منئيهمابكك3عصرهالعربىالفكريعيشأنبمعنى

ؤالفنيةؤالأوبثةالعالتيةةالمخالاث-شتىفىوتقدتم.ا

!،2-03والتكنولوجية

وعفيدته،وتر،ثهبفكرهاالعربى.الإنسانيتصنلثأنبينتناقفئانرىلاونخن

الثقافيةالمتغيراتويواكب،عصرهيعيشأنعلىقادزانفسهالوقتفىيكونوأن

الفكر.نجناءولفظعادة.منهاوالإفإدة6إليهاوالتدوفوالتك!نرلوجيةوالعلميةالفكرية

بهاتتصيزصبحيةس!علأهزةكانبل،فيهنع!شالذىإلعميرلىييدأمراليسالعربى

وإلثقافةابعربيةإلثقافيةبين.الأصالةجمعتالتىالإسلاميةالذهبيةالعصور

العصور.لتلكالمعاصرة

السيايبئيلا،لهابسلفةالعرييالمفكرعلآتجةفشكلة

إلوطبنأرجاء.منالبهثيرفىصالثقإفيةالجريةغياي!جولالجدللقد!طإلش

إلدنمقرإطيةمنإطارفىالمفكرون-يقودهاوطنيةثقافةبناءعوقمما،العبربى

فىالجربىالإن!يافيحقوقعلىوالمحافظةالتعبير،فىالكاملةوالحرية،الثقافية

من2ثذاوقتناإلى،العربيةالدولتتمكنلممثمومن،والابتكاروالإبداعالاجتهاد

نأي!نهامتكافليما،،ثقافية.عربيةرؤيةبلورةفىالتاريخلهايذكرهإنجازأىتحقيق

وأمريكا.الغربيةالدوكإليهاتدعوالتىالثقافيةالعولمةتواجه
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حرب)يقصدأالحربعنمقالتهفيالحافظعبدصبرى-ا.لمجزجمىالباحث

علىالضوءايلقى"بالملطة!المثقف.العرفي1علاقةومأسويةإ(.ا،-99.عإنمالخليجغ

وعدم،السياسيةللمؤ!س!ةالعربيةد:0ة،الثقايخيةإلمؤسنهةتبييةعلىعمبت.ايتىا.إلإمعيإبب

منكبيرقطاعذيلية"وتعود:فيقول،السلطةمؤسسةمنوتحررهالمثقفاستقلال

أئق3مةنر/جمنالجرايخيإبب-وأهمها،والجضإرية7.التاربخيةالأيي!بابمحنجمئيي.إلىالمثقفيني

العقليةوسيطرة،اييربىالوطنإر!جاءببظبمفى!ةوالثقافبةاليحباسيةاقماييسات

المؤس!ةوتبعية،القبيلةليثيخالمجالدفالرأىمعتتسامحلاالتىوالقبليةالعشاثرية

الحلطة،)1(.مؤبسةاقتصادياهـ.عنالمثقفاستقلالوعدمالسياسيةللمؤسسةالثقافية

تسلطعنمقالتهفى-دكرها!الباحثافتيئالأسبالبمنفحصقأنويمكننا

لأربعةومشيئتهابسيلطتهالىاخضاجمهيماببربالمفيئينعلنيالستا!ميبماالمؤس!حات

هى:.،رييسيةمخاور

فىالسياسيةالممارساتق!يلطتحتا.لنفبىجمبئ،.والتبنيرالفكقاحيزيتمغ!إب.؟-

العربية.الدول

الرأىتقبلول!الواحدالرأي2تفرضىالتىالعيثسائرية.ادمايقبهبيةإلبقل!يغبىجم.

(1.!.-.لم"-"-9-س.،-لم.س.الآنجر..-!

ء004-!.ال!ياسيةللمؤسبةاالثقافيةانؤسسةقبغية.ءا-22

؟-.الدؤلظمؤسعشة؟عن:افتمنأديا"لمالعربىالمثقف!استقلال.عدم؟+."ول

!،".:-!هالعزيىالفكرفىيثؤالتخذاثةلأفخد!-ت"

،!!االفجرةمبنالأولنيالذهبيةربحةافيالقبربىنفىوخاصةالعربتاريخعن

الغباقرةمنكبير-كدد..منوأذ+بيةوطبيةلمؤريأضيماوعلميةفلسفيةإنجازاتشهدت

الذىالوقتفى-،الغالم!ضارأتملىوالمعزفةالفكر-ضرأشهفو)3كىالبر.ب

.ففى،الوسطىالقرونفى."المكزىالظلأمكليهايخيما/%وروبيةالخخنارة.فيهكانت

.عؤفق"!كتابفىفقالة،بال!نلطةالحريىالمثقفعلاتةا!ب!،مأساويةطإفظصطصبمرك!()1

ويشلابري!،،رياضناماببتخريرقام؟.حرب.ابخليجاليافقافىالغزومنا.لاستعماد

شلندنوالنثصر،للكتبالري!رياضالإشر،العربالمفكرينمنلمجمرعةكتاباتالمؤلف

.902صفحة،1991نوفمر
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والهنديةاليونانيةمنالترجمةبتشجيعالم!لمونالخلفاءفيهاهتمالذىالوقت

فىوزادوا،"والعلماءالفلاسفةإلحهموقربوا،وا،لعبريةوالسريانيةوالفارسية

التفتيش،بمحاكممدعمةألوسطىالقرونفىالإوروبيةالكنيسةكانت،عطائهم

الفكريةوالتعماليمالدينيةالقوانينمنيقيودوالفلاسفةوالأدباءالعلما؟تكيل

والتجديدالابتكارأو،أتفسهمعنالتعبيرعلىقادرينغيرتجعلهمالتىالصارمة

عديدةقروتاالغربيينوالمفكرينالكني!مةبينالصرأعهذاوسار.بخلدهميدورعما

عشر.الرابعانقرن:فى(النهضنةعصرفىأوروبا.دخلتأنإلى

إلىوالبرياضية!-والطبيةوالفلسفية"العلميةالعربيةالكتبترجمةأدتلقد

.الوسطى،القصوقظلامتخطيإلىأوروباادفعفىأساشبياذوزاألأوروبيةاللغات0

المؤرخيذكرنا.والإبداعالتحديث.آداقإلىا.والأنطلاقالنهضةعضرفىواندخول

بأنه!الانحطاططليعةفىإأمريكا؟كتابهفىجارودىروجيهالفرنسىوالفيلسوف

سطوة"ء!إ،لرزحالئاشثعقق-القربى!الججتقعانث؟ألأؤزؤلمليةفيهكانثالذىا!قت،فى

القراءةمعرفةعلىقك!رينأبناءفاءفيزؤأن،الأميةيخيطفا،التفئيشمخاكم

فىبجديعمملون-.مق!،لمثرجمينكبيرعددابمعاؤئة-المأمونالخليفةكان،والكتابة

الثمينةولمجمجل!اتالكتبمنآلإفا-تضما(لحكمة،أدارءهىضخمةمكثبأإنيشد.

وفئ،والآدابروالفنونالملؤمنجيئاالعصرءبئالمجتمعإثراءلغرص!والحديثةالقديمة

ألفمائةمنيابهثرعلىتحتهوى)قرطبةأ+وكمإنمتمكتبة6.إتجايم*المسبمونفسهالمقت

والحكيمنجالحكيم-الملقبنجرنسا!للثايخإميىشارليمكتيةتضيمبنميينمامبهلإ،

)1(.قرونأربعةبعدكتابالفإلا-العالميعنى

كان،الذهبيةعميردرهم.فىالمسلمينالفلاسفبمادد!،ليهنماءتأن:تقدمممااواضح/ا-

إلىوالآداباوالرياضياتوإلفللث.رالطبيرإلالفةالعلومنفلفىالابهببرالأيي!يهيم

النموالىبىالأوربىالفكنر!دنجعفىفضتبن-لىال!بقلهمكانوبذلك،الغربيةالثقافة

للحكامالجربيةالثقافةفىالإبداعفضلوكان.النهضةإبعصربدءابىالازبهار

الفكرغملااق-المآموقوكان،ؤالفباسيةالأمويةآلعصورفياتمنلفينو!!قرأء

منمئاتبترجمةوذلك،للحداثةاتذقبىالعصرحكفهفترةتمثل،الإسلا!ى

والطبلأرسطو،والمنطقوالفل!فةيافلإطود،والآدابانفلفةفىالكثبأمهآت

.11صفحة،لبكتاب-الزهيرىكاملمقدمة،يعابقمرجع،جالمودئجيه!رفي1،)
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لإلليدسوالفلكالرياضياتفىالكتبمنوكثير،وجاليتؤسلابوسراط

كما.القديماليونانى-العصرفىالمفكرينكبارمنوغيرهموبطليموسوأرخمئذس

الرياضياتفىالسنسكريتيةاللنةمنالكتبمنالعديدالمأمونإحكمإنجانئرجنم

والفنونالعلوممختلفوالعبرانيةالسزيانيةومن،والآدابواالفلكوالطف

!..ؤالأذاب

العلوممختلففىالإسلاميينوانمفكريينالعلماءإبذاعات.تتبعناماواذاو"

:بارزةصفاتبستيتميزونكانواانهملوجدنا،والآدابوالفنون

الأخرىالحضاراتفكرعلى-الانجغلاقلا-الانفتاحهى:الأولىالصفة

الثقانجةإثراءفىمنهأوالإفادةوآدابهاوفنونهاوعلومها

العبربية.

-التى.مولفاتهمفيتظهبزالتىالثاتبةاالحديثةالرؤية0هىةالثإنيةوالحفةس

والتقليد.التبعيمةوليستوالايتكار.ودطداثقبا.لإيداغتتضف?!

.4.س.لبثقافإت!:الأخرى-والمحاكاةالأعمىكل

والحوارالمعرفة،-!وتبادلالنفسعنوالتعبيرالفكرح!حزيةهئأفمالثة:والصق!

..العربوالأمراءالحكابمجمليهشنجعاالذى-3.01.

درأسالهممجالا!فىالعربللمؤلف!نالغزلرايإئ!اج.0هئألرابعه؟.والصفه

الئفضمةغ!صزلعلماءإعخابمصندركاننما.وأبحاثهم-3ع-"

.ط-"ء.الأوروبية

والطبية-الطبيعيةالعلومفىالعرمبالعلماء.هى.-جنوح:الخعامسة!ةر3جمضفة!!ار

االبحث*والثجريبالى-،لبصنريةثاريخفىمرة!ؤل!س*اإات

اجرائها.فئ-10العلميةالمناهجواتباع-،3""اط

بالأصالةالشديدالتمسكبينالعربالمفكرينمواءمةهى"اال!اادشة:ليائضنفة11ا-

لافكانوا،نجيهيبيئونالذىالبصروبينالإسلامية

و!الهندوالفرشالإغريقعباقرةكتأباتترجمةفىيجدون

للفكر"غزوم."فقافئاوالأدباءوالعلما!الفلاسفةمن

القيماؤالضقاليدء+او،للعقيدةتهديذاأو،لاسلامى01
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بل،الحربىالتراثخصوصياتعلىتعدئا2أو،.الإسهلامية

الثقافاتفكرفىوجدوا.ذقدذللئ!ن!منالعكنس.علئ--

والعملوتطويرهاالعربيةالئقاقةلإثراءممينخير.الأخزى--

حمي!افي.2.ؤالإبداع:-فيهاكدلحثهاعلى.-!2.

والمؤريخنوالعلماءمعصالقلاسفةالعديدظفرتأي!*سلافىالتةريخخ0ؤقئ*ضئيزة!س4

،الحضاراتتاريخفىواض!خهتجفنمات!ثكزهبمتركؤاالذين.-ؤاللغوييعوالأذنجاة

،الكندىوالفكرالفلسفةفى!فجاكالإسلاميئنالمبدعينهؤلاءمنونذكر

"06!""!..خلدونواابقزضتد،وابخنسيظ،.وافي،.وايفارايى

ر":.ا:-4عإز6!لأاليوثةاففنهرألعتريتيمنثئبز!م-!!.

شرسة،تحدياتالثالثةألألف!يةفييم!يواجهبىالجين،القكرف!فيحال.،"أىوعفى

طاحما11،"!

وغزوهاألثقافيةالعوبةخجأيختنأقاممتلاخالةوصد.مات،متواضلةومواجهات

إلمخلإيمث..بف!ببتق!ا،ضبرجم!لمرةالغربيةآلثقافة"من.يتطلثمما،العربيةالثقافةلحصتون

القممودعفثئقادبىةتص!بححتىمنظومتها،فيوالابتكاليوالإبداع،تراثهاوتجديد

مفرفننغليفأ!ةؤالسيطرةلأفؤيتفاتواخضوضيأتها،واقتحامغز.وها،فحاؤ؟لاتأمأئم"أ

لمواتجهةالإبداعىرصيدهوتدعيم،تراثهبناءوإعادة،العربىالفكرتحديثمنإذن

حتىلا:بذيلى!للحداله-"أ.لخربية(،ابأنهالقوليمكنناثمومن،الثقافيةالعولمةتغلغل

لها،الفبهريةوتحقيتي.أب!يادة،الجزبيةأ-لهويه-ألجفنازيةإترسيخفىي!كننا.!!ى

انقوطه،ات.تحديئ.مؤاتجهةفئالعربية.0انثقافه.استزاتيجية.-فتخديث0وضع%نا!-

0/1".11-11

!ط*ا""!*..!!"هى1:!قؤاجمد!زئيتةخفصنغلئيبنىأق.يتبغىالثقاقية

آلقوقيةملأمجه!لهاعربيةإبداعيةفكريةرؤية-بلورةهى:.الأؤلىالقاعدة.

التراثاليجذورهاتمتدالتى.الإقليميةوخصائصها

السواء.غنى"والحلأيثالقذيمالعربى

وإزالة؟تخذيثهغلتئوالعمل،العربىأالفكربناء%عادةهى:الثانيةانقإعدة.

النمونحومسيرتهمينعطلتشوائبمنبهعلقما

والازدهار.
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والتقليديةالسفليةالقوالبمقالعربيةالثقافةتحريرهى:الثالثةالقامدة.

ثقافةجعلهامما،عديدةقرونطو،لجماشتبما،فيهاالتى

الحديثة.الحضارةركبعنتخلفت،رإكدة

وديمقراطية،النفسعنشالتعبيز-الفكرحزيةأنهى:الرابعهالماعدة.

المفكر،وجقوقوالابتكاروالتجديث،.الجرييةالئقانجة

استراتهجيةفىعنهاغنىلاأسإسيةقضاياكله!،العربى

العربية.الثقافةتحديث

وتعزيز،العربيةالد،ولبينالث!قافيةالحواجزإزالةهى:الخامسةالقاعدة.

كايتهاتبرن:،قوميةعربية،فييةترحيدإلىالراميةالجهود

عأتمية.إبداعيةثقافةلتصبحالعربيةبالثقافةالنهوض

منبهللاثثقالألعربىالفكرلتخديثعربيةاستزاتيجيةلبرضعالأوافيآنالمد"

التكنرلوجيةالثورةكصرإلى،ظويفةمدةعاشتهالذىواتجمودألحقؤذمرخلة

.2-!3!.الثقأفيةؤألغؤلمةوالمغالوفأتية.

فكر)بداعينمغاالفئتانتتمكنلم"يآذابرأسهيئانسؤازوما"لازال

جديد؟

-اروالعولملا!العرلمحىالخطاب+

تلكيذببوربما؟-والئقافيةإبذات+،التاريخيةمحاسبةإلئيزجحالسؤيلهنيا!

شأنبنيقللونالأصيالة-،-أهل.الببفيىيجضبه!شنأنمبنمتقللءإلتىالجهنإيزةالأبخ!يتنأ

)جابتهمأد!نظبرىوجهةينوربم!بواءالسؤإلأمامجميعاوهم،التبعيةأهل

شأنمنيحطونوتمصيرتم-قضورمكذلك-ال!بعمةوأهلسواء-،أيفئاالسؤالعلى

،ة،*ص*-أ%هـإ.:ا،صأثة-1أهل+

011!ا،،"

أو،:،هيالتخلفأسبابإنس:ولذا-قالوا

متميزا،فكبرياإبداعاالحديثةالمجتمعاتتارينييعرفلا:التخلفمأساة.

نيرتحتويئنوفكريا،واجتماعيا،اقتصادياامتخل!مجتمعفىثقافياوتجديدا

المشكلة.تلكمعايقرانفائطالفتان.النياسىالاستداد
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محاولاتكلأمامالكئودالعقبةالسياسيةالمشكلةتقفةالسياسيةالمشكلة.

السلطويةالنظمأنالحديثةالدراساتبرهنتفقدوالتجديد،التحديث

يقولانمعاوهما.تجديديةحركةكلأمامالأنخطيرعائقاكانت

بذلك.

الشقاقبينتصالحبرنامجتقديمعنالمعاصرالعربىالفكرعجز.

.الفكرى

ميلهمغلبهمللذينالتبعيةمنمزيدالىذلكأفضى:والتبعيةالهميش.

وستستمر،الأصالةلأهلالتهميشمنمزيدإلىبالغربالاحتذاءإلى

تلجموالسلطة.متنهعلىكلالهوامث!كتابةعلىعاكفتين-مغاالنخبتان

.الأنفاسوتحبسالأفواه
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وأيبهنتمرينءأنعح!القالقرقخصأمض
002.--!ا!تخا)3-.لح"*.:ا-?

-؟-لمد6ثر!ء.نر-ث:المخنهميم!افسئغبل9.--،.،.*د.*.-ا:

"!لأ.-"4مؤئرذالعولمة

وليسوالأيختماعيةالشضيةالتنميةفيبهيقبرمأنعليهأساسىدورللتعليم

فيهتتحققلعألبمشتؤف!%لبابتقتحالتتئالنتحريةالضيغةأوإنلعجزالقلأجهو

أعمقصيغةئشميةانتاخةالأساسيةالؤشائل.منوسيلةفؤإنمأالعليا:غ:المثلجميغ

والفهروالجهلألفقر!وفيلغاد.تقللوتجالتالى-ا!لن!ثئريةكل.-التتقيةضيغ-فنإنسانيةوأكثر

+-.ت*--/-،ء-ا.ش..والحرب

الذين،الأ!مأذ""والشبأبؤافعظف+-غراثحبةعنتعيير.ؤالتعلينم*اليزبيةإن

وهوأصخابههنممكأنلاوقجألألهتم.لفتضالمجتمغ-وأق9فئبهمالترحيبإلىنحتاج

ظعنف.غضف.قرت.يهزأكؤطاطيهتعثلنالذىالاهتن!-للقزن"كأفىشماولإ-"،،لفمجؤ!

فيه!يشاركلئمحالإ!غلئتقدتم-وفو،.-واجتماعىإقتصادئقولؤ.تقلإيم،كدلبأوهو

04ءا*،*تولكل،ا؟*-:ص:ءأ،!ىر:/003م!حاوايخوبخلىالب!ثبر

تهذدنا.والحواذثالطبيغية-.التي!لئخديزا!!لمجادة.4؟لبهوارث.*تنالرخموعلئ".ا

ينظريخعدلتمالكينالأقح!ادئتلؤنم.لنا..قيوالحمينهه!ن.-النموالتىالخطيزةالمنناعية-

.ا-.الغذألةوبينلنتونج!ق"ثين؟لتفدم-،لمادئالمع!ليةا"الطريقةأنه-على!إليه

فيماالؤضعهذآمضامييئجميعحالأيةعلىنستوعبنعدلمأنئاوالحق

ؤجمذلقثظا!لأشكالوو!م!ئلقا،غلي!؟!ننأفظأنيمكنالتئ..التنميةبقاياتيتصك

ألأساسيةأحذتالتخذياقألشكلرسوفالمسالة!ؤفذة.الدولى0التداؤنمنالجد"يدة

-.--11!."-.اقرن..-!لهذاوالنياسيةالفكرية

الخوترات!أنذلك،قديقةمخاطرأوجديدةمخاطرهذه"بأقللقولأهميةولا!

ويحدثبركانها،يندلعثموتتفاقتماثعرقيةالعنصرية."أو".0وأتجماعاتالدول!بينتتراكم
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وفىوتزايدها،والاقتصادديةالاجتماعبةالعدالةعدموتفاقملتراكمنتيجةأيضاهذا

القرارمتخذىعلىينبغىالمشكلاتوعولمةالناسبينالمتبادلالاعتمادتزايدضوء

وتفاقمها.وقوعهادونيحولماالإجراءاتمنيتخذواوأنالمخاطرهذهيقومواأن

نستطيعلاكناإذاكونيةقريةفىمعاالعيشنتعلم:كيفهوالسؤاللكن

الأمة،وفىطبيعىفحوعلىإليهننتمى،لذىالمحلىالمجتمعفىمعاالعي!ق

وهل؟العامةالحياةفىنسهمأننريد؟هلالحىأووالجيرةوالقريةوالمدينةوالإقليم

ذلك؟نفعلأننستطيع

عليها"التغلبعليناتوترات

منوالأفضليل،الياسيةالتوتراتنواجهأنعليناالغايةهذهولتحقيق

سوفأنهاإلاجديدةليستتوتراتأنهامنالرغمعلىعليها،نتغلبأنذلك

هى:التوتراتوهذهوالعشرينالحادىالقرنمشكلاتفىومركزيةرئيسيةتكون

علىيصبحواأنإلىالناسيحتاج:محلىهووماعالمىهومابينالتوتر.

استمرارومع.جذورهميفقدواأندونعلميينصواطنينتدريجينحو

المحلية.وبيثتهمأمتهمحياةفىنثطبدورقيامهم

نحوثابتةبخطئتمضىانثقافةإنفردى:هووماعامهومابينالتوتر.

.أنذمتطيعلاونحنجزئيا،إلايتحققلمالآنحتىهذاولكن،العولمة

الطبيعةبنسيانالمخاطرةأقلهاولي!مخاطرهاولاالعولمةوعودنتجنب

يحققواوأن،مستقبهميختارواأنوعليهمكأفراد،للناسالفريدة

التى،ولثقافتهم،تقاليدهملثروةبعنايةالالتفاتإطارفىكاملةإمكانيتهم

نتيجةللخطرتتعرضانيمكنإزاءهاحريضيندقيقيننكنلمإن

.المعاصرةالتطورات

كيفالمشكلةنفسمنجزءوهى:الحدائةأووالمعاصرةالأصالةبينالتوتر.

يمكناوكيفللماضىظهورنانديرأندونالتغييرمعنتكيفأنيمكن

الحرالنمومعويتواءميتساندبحيثالذاتىالاستقلالاكتساب

الروحهىوهذه؟العلمىالتقدموتمثلاسنيعابيمكن؟وكيفللآخرين

.الجديدةالمعلوماتتكنولوجياتحدياتبهانواجهأنينبغىالتى
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وقدالمدىالقصيرةوالاعتباراتالمدىالطويلةالاعتباراتبينالتوتر.

المقتضياتسيطرةبسبومشمرباقاليومولكنهدائما،التوترهذاوجد

والعواطفالمؤقتةالمعلوماتفيهقكثرعالمفى،الزوالالسربعةاللحظية

العامالرأىوينادى،المباشرةالمشكلاتعلىدائماالضوءتركزالتىالعابرة

يتطلبمنهاوكثير،للمشكلاتجاهزةوحلولسريعةب!جاباتويطلب

والإعدادلهاالتخطيطحسن،والتناكمبالصبرتتسمإصلاحاستراتيجيما

السياساتعلىالتىالقضيةهىبالضبطوهذهأجلها،منوالتفاوض

بها.تهتمأنالتربوية

ناحيةمنالفرصيتساوىوالاهتمامناحيةمنللتنافسالحاجةبينالتونر.

السياسةصناع-تزالوما-واجهتكلاسيكيةمسألةوهذهأخرى

الحالى،القرنبدأمنذالتربويةالسياسةوصناع،والاجتماعيةالاقصادية

واليوم.الزمناختبارأمامتصمدلمولكنهاأحياناحلوذاقترحتولقد

ممنكثيريفقدأنإلىأدتقدالتنافسضغوطأنبادعاثهااللجنةتخاطر

إنسانلكليوقرأنؤهىومهمتهمرسنالتهمرؤبةال!لطةموضوعفىهم

هذادى91ولفد،متاحةفرصةكلمنالكاملةالإفادةمنتمكنهالتىالوساثل

مفهومفىالتفكير.إعادةإلىالتقريركتابةفىاللجنةصلاحية.نطاقفىابنا

التنافس:عواملأوقوىثلاثبينيوفقبحيثوتحديثهالحياةمدىالتربية

يوحد.الذىوالتماصك،القوةيوفرالذىوالتعاون،الحوافزيوفرالذى

الإنسانيةالكائناتوقدرةالمعرفةفىوالتزأيدالهائلالتوسعبينالتوتر.

بخعض!باضافةالإغراءمقاومةعن.اللجنةعجزتولقد.استيدابها،على

السلامة*ضصانوطرق،الذاتمعرفةمثلللدرايسةالجديدةالموضوعات

اعليهاوالحفاظالطبيعيةالبيئةفهمتحسينوطرق،والسيكولوجيةالفيزيقية

التعليمية،المناهجعلىمتزايدضغطأصلايوجدأنهوبماأفضلنحوعلى

القياموتتضمنتتصلبأنينبغىصشبصرةإصلاحاس!تراتيجيةأىف!ن

الأساسيةالتربيةأوللتعليمالأساسيةالملامحدائماتوفروأنباختيارات

خلالومنالمعرفةخلالمنحيواتهميحسنونكيفالتلاميذتدرسالتى

عليها.الشخصيةثقافتهمتنميةخلالمنيحافظونوكيفالتجربة
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مادى:هووماروحىهومابينالتوتروهوومستمرباقعاملثمةواخيرا5

لديهالعالمأنذلك،فتبينهأنأوندركهأندونهذايحدثماوكثيرا

نطلقأنيمكنولقيمأعلىلمثلوشوق،عنهالتعبيريتملاماكثيراحنين

إنسانكلتشجعأنوالتعليمللتربيةالنبيلةالمهمةفإنوهكذالاخلقا"عليها

يحترمواوأن،ومعتقداتهملتقاليدهموفقايتصرفواأنعلىالناسوحميع

هومامستوىإلىوأرواحهمبعقولهميسمواوأنتامااحتراماالتعددية

جانبمنالمبالغةمنوليسبأنف!هميتسامواأنالحالاتبعضوفى،عام

ذلك.علىيتوقفالإنسانيةبقاءأنتقولأناللجنة

وبناؤهالمشتبىثمشتقبلناتسميم

نرىأنتستطيعالتىالعولمةبينبالتمزقالحاضرالوقتفىالناسيشعر

والإحساسالمرجعيةوالنقاطالجذورعنبحثهموبينأحياناونتحملهامظاهرها

التشويش.غلىويبعثالحيرةيثيرشعوروهوبالانتماء

مضى،وقتأىمنوكثر،الآنالمشكلةهذهتواجهأنالتربيةوعلى

قلبفىالتربيةنحققوأنيولدلكىالآلامويتحمليكافحالعلمىوالمجتمع

نحققوأن.تامةتنميةكلهامواهبناننمىوأن.والمجتمعيةالشخصيةالتنمية

الابتكارية.إمكانياتنا

4ءلانتماواءالولاأزملا

التىوالأغراضفيها،يشاركالتىالأنئمطةإلىيعزىمجتمعأىتماسكإن

مختلفةجوانبتمثلوالتى،المشتركةالقيموعلىأجلها،منبهاالعملعلىيتفق

عبرالآخرمنهاكليقوىوالروحيةالماديةالروابطوهذهمعاالعيشفىالرغبةمن

للكلمةمعنىبأوسعوالجماعيةالفرديةالذاكرةفىثقافياتراثاوتصبح،الزمنمسار

التماسك.ومشاعرالانتماءمعنىعليهويقوميتوسده

عبرموقعهواختلفصيغهكثرتمهماوالتعليمللتربيةواحدغرضوثمة

مرجعيةأطرأساسعلىالأفرادبيناجتماعيةروابط.يخلقأنوهو،كلهالعلم

الهدفولكن،والملابساتالثقافاتتتباينكماالمستخدمةالوسائلتتباين،مشتركة

والئعليم.اجتماعىككائنذاتهالفرديحققأنهوحالةكلفىللتربيةالرئيسى
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هىبيئة،الاجتماعىالتطبيعفيهايتحققبيئةخلقفىيفيدوالقيمللثغافاتكأداة

.المشتركالغرضفيهايتشكلالتىالانصهاربوتقة

بالمهمةتضطلعأنالاجتماعيةالروابطانهيارتواجهوهىالتربيةوعلى

بينالفهمفىبناءمسهماعاملايصبححيثوالتنوعالتباينتطويعوهىالصعبة

تمك!نهالتىبالوسائلفردكلتزودأنإذنغايتهاتكونوسوفوالجماعاتالأفراد

تاماتحقيقاتحقيقهيمكنلاشىءوهى،كمواطننشطمتعلممثقفدورلعبمن

الديمقراطية.المجتمعاتإطارفىإلا

والديمقراطيةالدولةمفاهيمأنالخصوصوجهعلىالخطيرةالأمورومن

الأخرىهىتتعرضالحديثةالمجتمعاتفىللتماسكالزاويةحجرتعتبرقدوالتى

القرنفىأوروبافىعرفتكماالقوميةالدولةتعدولم،والاعتراضللتحدىالآن

ولاءاتوظهرتالوحيد،المرجعىالإطارهىالحالاتبعضفىعثرالتاسع

معويتوافقأصغرنطاقعلىعملهاتعملإنهاحيثمنالافرادإلىأقربأخرلى

هائلةانتقاليةوتجمعاتتصنيمفاتنحوتتحركالعالممنبأكملهامناطقأنهذا

ولوحتىالناسمعهيتوحدأنيستطيعجديدةمناطقبداياتعلىهذايدلبحيث

الاقتصادية.الانشطةعلىوقاصرةمحدودةتزالماالحالاتمنكثيرفىبدت

متناقضة.تبدوبطريقةللتشككناحيةمنالديمقراطيةمفهومتعرضولقد

السلامةوضمانالحمايةلتوفيريسعىسياسيانظاماالديمقراطيةتعكسماوبمقدار

والتنظيمالفرديةالحرياتبينالاتساقولتحقيقالاجتماعىالعقدبواسطة

معتماماتتلاءموسوفأرضاتكسبسوفشكبغيرفإنها،المثتركالاجتماعى

هذهتطبيقولكن،كلهالعالمعبرالآنينتشرالذىالذاتىلاستقلالهالفردسعى

الوقتنفسفىيواجهالشعبتمثلديمقراطيةصورةفىوترجمتهاالاستقلالية

ويواجهالبدايةفىالفكرةشجعتالتىالأقطارفىالمشكلاتمنكاملةسلسلة

بعضفىلازمالسلطةممارسةفىيميزهالذىوالنموذجالسياسىالتمثيلنظام

تصويرفىونجدها.والمحكومينالحكامبينالفجوةاتساعقوامهاالأماكن

فسادصوربإبرازحتىبلالساسةبينالمناظراتبعرضالتسليةمنكنوعالسياسات

يستندحكملخطروتعرضهاالأقطاربعضتضعالا!شياءهذهوكل،السياسىالعالم

العامة.الشئونمنونفورهمكرههمتزايدإلىبالناسويؤدىالقضائيةال!لطةإلى
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المثالية،إلديمقراطيةالحإجاتصياغةإعادةيتطلبالإمرفإق9لذلكبرنتيجة

تائمةقمةيهلىالأحوالجميعفيتبقىأنوينبغىتنشيطها،الأقلعلىأو

المدنىللمجتمعيصلعأوكسياسةيصلحآخرنظاميوجدلالأنهأولوياتنا،

الوقتئفسوفى،الديمقرا.طيةمحليحلأنعلىقدرتهأن"يدعىاوي!ناليبئ

الحقيقيةوإلتغدديةوالسلامالحريةيحقتيأناثمتركافعملخلآ.لفي!3--

ىأعلىالمؤجودةنجابضعوباتالوعييؤدىأنينبغىؤل!ولغذابة..!ألاجتماعية؟

يؤدىالذىالمتحارنجنللانجحرأفعذرايكونولا،للتخاذلسببايكوناأنإلىنحو

كلمنإسهاماوتتطفبمستمروتجديد"خلقعمليةالعملميةوهذه،الديمقراطيةإلى

كمثلالديفكراطيةالتربيةشاعدنتإذاقيمةكثزيكونسؤفوهذأ-الإسهانم01فرذ

!-عئد.ب!-كرد.أعلى

والمواطنلا6ابؤاطقتزييلأ

منازعالمقابب!-ا"لأوذ.وبغيرفىهيب!بلدلمقراط!ة-للجواطنة!إيتربيةكاننتولما

تشارفيأفيبمكانالأهمجةمنف!لبالرسميالتعفحمميهان-"وزبانجمبيىتقتصيرلاتريية

فيه.يندمج!واوأنمباشرةمشاركةهذانجيالمجلي،المجتمعوأجمضإثأيضاالأب!ر

تقبلتضممعقدة.مسألةللتلاميذبالنسبةالوطنيةابزيية-ف!ن،حال.،4(أيةوعلى

هذاجملىلميهنلا.دايجامةالحياةنجى-يشاركونوتعلملأكجف،المعريخةالقيم!،بإجمضمماب

التيميذ+نجفمميرالأيديرلوجية..الناحيةيبئحيادبةاليرطنيةالتربيةتعتبرالأبع!!سبىاأدط

؟لديهالترب!يةأن-تنمىينيغيالفيمير،1اشتقلالولحمايةتجلها،.فييتيبرف!البتجدي

ا،الجبتقلوالفعلالجرالفكبر!دمنابداإحبسابهلفاالحياةلميخلاليالطقوليمامنذ

-لحكيرنشوفالتربحة0ف!لى،مواطنينميأالتنيعببح.وحين،إلم!هالبرلجهفآبمح

بوجمموإ.أنجميحهممكونبىج!ث،ابصيبويسارببمدبيوبهمعبير-الدآئبممرشدفئم

واجإتهيأداءمعالغامهالحريات%دىتستندالتىالمرديةحقبرقهبمممارسةيين

الئربية؟ف!لنوهكذا،المحليةمجتمعاتهمونحرالآخريننججوبمسئوبيإتهيموالقيابم

اعملها؟ءلتعملإليهاويحتكمالفرديتخدمقاالجكململكةبناءعمبيةعامةبمحفة

الذيالسلطةومبدأالفبرديةالحريةبينالتوازن.يتحقيقتتعبقإذاتثأالتىوالمشكلة

الحكبمتنميةفىالمجلميندوريببرزوهذا..واقدرشىالتغليبمأنواعجميعفىيمشل

العامة.الحياةفىيشاركونسوفالذينلأولئكحيويةقدرةوهىالمستقل
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وانمفافيمالحمقائقتدرش!الاجتحاعية.علىوالعلومالتاريخدرادةوتؤكد.

إتقانل؟هذه-أنهومبدأإلىالاجئفاكه-تتئدالظاهرةعنالعامة0.والافكار

الحيأةامشكلات.فهممن"المواطنينتيفكقيعؤلفلدراسيةالم!ادأوالعلؤم

-.لم."!ةتشوفها..-عندأفضلنحوغلىالمذئية

الدنفمراطعةفى.وسنادلهالمانوذزخخانلؤكدالعانوكسةالمسائل."ممدهه*فى

."آنالانجؤئيةاا!نجرأءاتثئفمااالتئاالرئي!يةا!لبأدئ3قدرشق-ؤأقمية

والعقليهآالقدرة.الفكرية"المزاط!بئ..كئد؟يئمىأنالئاقذألأستدلألأن":هدف.-

الاستدلافي0أبىإنجتمكييرامنالمختلفةإلآنماطوضدقجودة!تقوينمعلى

".ا+د-!-.لم"اتغصهخكأماتلا

"،*8/.،!--.+.و؟-

+.!بثتد"!.ط-.-+ا-د*ول!

..ينوب.حيثوعيانجيبئ،!مجبيبىبيبماأبثلة.خلاليإمنالأفيقيتننرشبىيمكيئ"

أنىيثهنموبطابببالفيمير!إتعيقنجلمبة،برأمنئقةو!ثكلات!بإزمإتالطلالب

الى،يجع!!ا،سبإبعأنجفيهميناق!مواوأفينيها،بجضا!فبهميناقشبرا.!

..-!الصبواب؟.الجلالحقيقةهبر-!رالنظر،ابخقيةوجهةمنالحيند.الصائب

اد،طنةفنإتقانأنهحقيقة،يؤكدالذىالجولمةبعدأو،العالمىالبعدوفهم..

فىللحياة-المختلفةالطرقفىبخبتعمقبن.قيتمكيير،معرنجةي!حتيد!!،إليإدط-بنيحى-،1

إلجيوإتتفئمغالمخث!كلات.بهائترابطإلتى؟الطرقصوفي،الأنجري!الثمإ-نجات..

بز!.جملته!!وتإليراقي.لدا/عساتبهاوألإ،،جمفرلتأونجيبر3الججاليةالمجتججإت:

آ-ي!لمحتحا!سبفهئافىوتدخكتراعى،ثمقابالفوالترمة!اللتعدذةألتعددية.

؟لتواتو"*الإثقنىي!أ!-اخعضنلىالتئإبللذراسناتالمجزيةاالدارسرا.فىالمتمزان!

تقبلإ!ايي.ايلإينيةالحريةمبادئقيمةليقومواالطلابوتدعو،العرقى

ا!لختلفة"والمذاهبالدينيةالمعتفدات1فيإتالشعوبجميععلىالتطبيق

ببرضييرحيخناتمقلأني!المدبىس!ةفيض!لاحألحاجةيؤكذابدخلهذانف!2وأخيرا؟

.؟لى!+،اإ.بىمعأهد!ت!تلطيةمؤس!ي!اقيإفىالديمقراطيةتدري!طبيعة

اا.لجديدة.طتبهنولوجيإ،الأسبإي!ىالخطرأنلجبدبىوإلث!قافةايتعليمإلىهـاذا!عدنا

*لينالتيايناتالتف!ويإتفإبىهذهوتبدووالتفاوتماليالتقسيماتهذءخلقفييكمن

هذهمجتوافقاتجقيئأن!استطاع!التىالمجتمعاتب!ناى،المختلفةالمجتمعات
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نقصبسببذلكلمجملجمبىتقدرلمالتىوالمجتمعات،.الجديدةالتكنولوجيابت

جمالضرورةحالأيةعلئ.خطركبريكونلاوقد،البياسيةأآو/الإدا+رة:الأموالي

قدخطواتلأن،.المتخلفةوالأقطارالمتقدمة0الأقطاربينالفجوةعتمثملإ+.ف!،.ة%تجناع

نأفىجمبيهرةإمكانيةوثمة،النامية!لدؤلىالأساسيةالتحتيةالبنيةلتوفيراتخذت

منذمتقدمةبتكنولوجيانفسهاتحهيزمنالناميةالدولالتكنولوجيةالطفيرإتتجكين

لأنه،للخنحيةجدبدة!!بهافياتويوفرللتكنبرلوجياالسريع.التقدمينتيوقد،البداية

الناسيمكنكما،كلهالعالمعلىالمعزولةالمناطقمنكبيرعددانفتاحمنيمكن

البحثميدان:الحيوىالميدانفىييروقذ.كلهالمبالغاوالاتضالالتونمضكمن

تمكن؟نجعليةومختبرابئمغاملبتأسيسوش!محالدوليةالبياناثتجواعدبلوغالعلمى

،العقولهجرةمنيقللوهذا،أقطارهمفيالعملمنالناميةالدولمنالباحثين

بسببنجديدةئكنولوجياتتقديمفىتواجهالتىالمشكلاتذلك،كلاغقفضلا

العامللائخقاضصنتيجةوالاختفاءالثفمأؤل0إلىتميلالثخثية،!ئروريةالبنيةتكلفة

المجتمعاتبينأشأشيةصتؤفث-ئكلونالثزوىأ!،-يبدو،.صؤفئط%لخ!انم.المغدافتلتكليف

متلقيةتكزنشوفااالتىونلكا!نضمون+،أوالمحنوىإنثافيعلنتئتقدرسوتالتى

.تبادلها.فىخفيقىبدورتقويمئمقدونلبمعلومات"فجحب

المعلومات.لتكنولوجياتالكاثلةالإم!نئاثتحخر!"أنينبفىا"فإئهولكلك

امتفائليناللخنةاش!ثارتهمالذ*يقافختصينوفعظموألتذزيبالتربية-لتخدموللاكمتافيت

بتكوين.طونقمرح،التافيةل!ولالخديدةالتكنولوجياتتوكرهأ.التى"ا.لإفيئياتعن

عنستقريزاتقدممهمتهدأن.وئبهرن،و)سعنطاقعلىتمهئيلىذاتعيممعجوجمةإ

،لجؤدة.وضمانوالمعايرةبالتقغينتتضلمعينة+مقترجاقوصقدم.،وأن،!الحاليةالتالوبرإ*

!"-"ا!.5كمملاحاض!ؤؤتمأ!"

وهلةلأوليبدوانقدمطلبينالترييةعلي.وألبشرونالحأدىيفرضندا!لفرنط

ولدوران،تصنال4للأمسبوقةوشئآئل"كيريوفرسوف.نج؟اوذ!فق"لأنهمتناقضين

التلاميذإلىبكفاهةاتنملأنالتربيةغلىينبغىأنهالأولالمطلب:وخزنهاالمعلومات

العملطرقمنحثدا.ؤكذلكفتمرنحووعلى،سالتطؤرةالمتزفةمنمتزايذاقدزا

المقأرأتأساسايثمكلهذألأنأنمعرفةتقودها!حضازةبغيتلاءبموالحذ.ق-والخبرة

تجدأنالوقتنف!فىالتربيةينبغتى"عنىأنةالثأنىؤألمطلبالمنتقبليهحطلبهاالتئئ
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ا؟ا

،المنا.شيجربئح!لاناجيةمنالإمبهانفئإلثى+.تججلئلكوتيرز!ايلرجعيةالنقاط

طركؤإنأخرىناحبةرمن،،زثثير.أمنهاحجار!ووقتى،لمعلؤمالهتبتدفقويرتبكؤا

ا-!.نظرها-عنثغرفي.لالهيا.المحليف!أيمة.إلأفؤاد-والمجتفعاتقئميةعلى

أن!ترتخئعليها،-.-فيتبغىجميماافقالى"فى"الأضظلاعتنجخأنللتزئية.وأذا.؟زيد

دعاف!شثاخلالى-خياة-ال!بخققتاعلى+هخؤتكونالتعلتم-،مق.أساشينةأئمأطإربمعة

"يعقكانيحعلمرأقالفهئنم.(يكتمنثب."؟!وأ!*انأئليعرفيضعمنتمأن:"وهىالمعرفة

جمتعلمفىإن.ابتكارفيهحوعلى!هوابتم!أثبيرمم!ف!نابي!فثتهإلالعككلى.قادرابحيبنيخصبيئ

الانسانقطالأن!مطة!جنيعفئفئحعهمويتجاو،!ح!ن-بحطيأخ!يق-بجيئه-يبثهحار!م

الأعكد؟جمعتمك-*عبىققببدأأشاسياالهـعلم.يقثل4!ا.،لبوتجضن!ليكولن،كعلمشلحن

جملهمابلصجيرفةك!لأري!عهلميارقيإجم!ك!لط!نه!لمصتظء-وبطنصةعؤيطين!ال!تأبقة.2الثلاثة

ت-،.."--!ك!ء!فى،!لمبينفاؤالفلهـل/والتفاطع:!كتكاكمميهير!بو"ئقا.ثمم!لألأ،-ك!لا.تشكل

أط-طلماة--..-!"4د.".ة"-+-*!-/1!3ة*!-لتعز!4-ئغئغ

أقلبدرج!ومضنفةمشفرةمغلوفاتاكتسنأبهوالتعلنممناتئمطاهذأإندا

التفلممني.2قنمظهذاأنألىالنظرويمكن،كبربدرجةذاتهاالمعرفةأدواتلىاتقافى

قأمننمفىد:تمكيق"كلفىيفيدكوسيلةوهومعا،وغايتهاالحياةوشلة.أتهعلى

وان،.بكرامثهطفىا.فلى.-الكيشيكؤقليهئ.بيئتتهعقالأكلى.فا+يكفىعلى-يخفغم

6ساشهأ+!قلىنكلن"!ا،شكغالة،الأخرين.معيحواخملوأ،ق-،المهئيهفقارلهيخنفئ!

فى.المحؤتمل!ياة؟.بخد،قلأنةللطبيقالظبنةالمعزفةلاقاوالاكتشاثزالمعزفه2اليفهننممتعة

ءالإسجملال؟!*الحي،الوالبئ:ط!كما!بفهبمهنويمكنهمالنقادةقدرتهموينمى

ناأكان!ا41(لأطفالأ،لحهميمهذهالنظرجهةمنالحجويةالأمورمئإنويبدلي
-:،ء!!ر32-،:لى!!-،ءلكل!!،--د..-01.،+،

يرإن،شيئاشحةصيفةفي%امغراة*يالطريقة.اكمساطبجملئي!دريننيصببجو!

ابطلابلجميغإئبمئ!التدرببءيتيحإن.لمبربببغى،الجياةطوالالعلمأصدقاءيضخؤأ

العلمىألتقد"قا%يوالتيوالمراجعرإلمفآهيبمالأدوإتوالعالىالثانوىالتعليمفى

:.اا!.المعإصرةألفكريةوالتماذج

وصجالاتجاإلانجرياللفألتمراجهةفبم.إل!ثبخصتضعابعامةالتربية!إ"ن

المتيخصصرفيويتعرض!ةممكفاوالتفاهمالإثصبإلتججلالأولآالممإفىوهىالمعرفة
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الآخمركلون،يعملهبما!الاهتمام+لمقداقلخطر!صخالاتهمفىوالمغزولون.إلمقلقون

عنوفضلا.أدنديتعاونو!لملظرؤفهلحكنمهما-عليهمالصعبمنأد!يجدونو!هوف

الزمانفىمح/بغقىبعضهامعاالمجكفعال!لربطوالتربيةآالعاالتعلينمف!ن،ذلك

تنميةمنوتمبهنا.،االأخريابعبرفبةإلمجالاتمنلبتلقيالقابلي!ة.رتنمىوإكان،

فىالمغزياذإقيالتقدمأنواعبعضءتحققت3بريقد،التخصبممات.بينالمشمر!يتيهافبر

العليرم.اأ!اليخصمياتكت!إ.الحد.ود-بينتقعايتىالبحولثفى.ويخاصةالاجمرفة

أنص-ويخبغئ.والتفكيوالتزجميزحوالمذجمي!و-علئالمدرةلقتضى.نجل!جرفيالمجبمإن":.،

رأنالتليفزيرنجمل!ها*يسيطريلتىايجتمعاقي+فىءونجاصةالطفولةيعحلم-الخشىء.منئى

للحلويأتل!اممرالسريعالتتابع3."إ،الناصونالأش!ناء.وجملىانتبل!م-ثعبئيرجمزوا

كن.للسريعالهقكفئالشاثعةواليادةالإمحلامطريوا!روسائل!0.!كنتثقلإوثذاع:الئئئ

تعمقوتتطلبقتفنفن!التعوقتاكشغربئالتىالا.كنشاف.بعفلييةضارةالغنوات

كثيرةبهبرأقفببنويفيدكئيرةصغاالتركيزتعلميتخذوقدتستقبكالتىالرسالة

العملىاالعملومنالسفرومنالفشاعةفيالتلريبوفتراتالألعاب)منمختلفة

.*"ء:ددسء-ت،.ير+(إلخ:،.وآلعفمى

-2!-4لتجملإتعلم

تعلبمولكنكبير،جدإلىبينهمالادفكإلثللعمكنرالتعلمللجنرفةالتعل!!ال!*ا

من.-هـجيثالمستقببياالعمللتلائبم.وجميف:المهنىيالتدريبارتبا.طاأ،وثقأد!!تخم!ر

لأال!قة!ؤالتحدلد.وجهعلىإليهبازريتالؤر-العبمءالترهـسوفيإلكيفيةتقني!أيؤالمخ!ل؟

-ء*-6.---الاوالبراعلاا.الضاعةإلى7-ظق.إفهارة!

.-!000001ر.لى!12

المهاراتجغلإلىافيتتاجأثظفةاقىكغأمنيناوالمعبوماتالمعرقة"هيمنةدت

فى.آلغامكينعندالمقكفةفىا!تخصتيةالكفاه؟بؤاببزاكةوضغليإقل*.نجالئس!ةأكلهنيةلم

!.إ!..سوآلحمنحقت.يلألآ!إمشغلئعد.آلخمبؤض!وخةؤعلىالضتاعة

؟!،1،:ط-!...

جميععندالجفياالمهاراتعلىالطلبزيادة%لمىأذتمشبأبعدةوثمة

الفرديةوالعملياتمسبقاوالموصفالمحدودةالمهامتجاوزأدىولقد،المشويات

ا!لمشنبروعاتوجماع!تتالعملإفرققوأئهثحلها-تئظي!ميخلىأن.إلىلثعامليقبافثسبة

الصبغةذاتالئعييتاتئموالؤاتجئاتنجدحيث؟أليابأنيهالشركاتفىالحألكمما-هو
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جمهإرةتعلمإلىالعاملونيسعىأنمق.وبدلإلمالعاملينتبديلمحلتحلالشخصية

إيييبيحعونف!نجهمالعملطرقلتعلمعتمل!!ارتباطا"ضيقامرتبطةتزآل.ماأنهايردن

.ل!مليكلم!ه3الصارالمهاوة!يإلمعنىبرد.ثنخاصبى.بك!،مريج-رالى.والكفاءةالبراعه

الاستعلىإدومناوم!ليبليرك*الا4جتماعىؤالمهينىالتقنيالثدريبجلالمنأكتساب

2-.4".للمخاطرةوالاستعدادالمبادرةومنالفريقلعمل

منالثبخصى،الإلتزإمجمطببإلجديدإ،المطالبهذهذلكإليأضفناإفيا.و

الراضخمنيصيحإلتغ!راملدجمو؟.بنبرجمافلبركيلإلبهلنظرإلذىالعاملجانب

يتطلبهاالتيأم-مكتتبةففبميةيخلأديسيواءالعاليةألذاتيةإلصبغةذاقي!خصائمبىأفي

إلىفيمحافةبآتضبمآءاصإ-وهبئ؟"نأ)3ء.الجيآةا"فهاراقاةالشركاتءالجدد"عديرو

لم*01!-14كلإلمطلؤبةةيرابيفااليبمأجمة،*الجملطبرقوبجرنجةالمعبرفة

!:اء!!!"بم!!!4مكاهالعيهثىتعلم

المثارةا%شاب!بةإلمبيياصلأندي!وفي-أجدفخمكالتعليممنالنمط2هذافىإنه

ولجييبجمنمبجمإلمييهوزإلبا!عر-جسرا!مماالعالم.لإنالحاضبر؟!الوقت!افىالترببةيئ

نهجي؟ألغ*وعليكبه.ال!اريخعبروجمل!ولمدالانشإكأ،الم!م.إلنابو-فىآبال

الخبهوع!لجىإ.وجبماومنه!المخإطرهذ،-ئزللإ.منجدلذةصعوإمكا2ثميماحصرجمن،صر،ع

ولقل!،العشربنالقرل!سياقبى.ذأتي!.لتدميم-اكينبمان!ةخلقصهاالتئشابخارقة*القدرة

إررلمئلم-ورهينة.ي!و؟ابجاحزالملاحظالاكلإبم!شمائكمبنبانجلإل!الحامالجمهورأضبح

أد!إلأق!حئئالخرييةتبئطع.ولما!بئمرإرهابريخانجظو،..جملي.!المضبمإعال!.يخلقواألذيق

اشمبهل!ب!قإلميأالتو!ل!الإيبهافينى.هل.ه!شاواليمينما.ل!+الوضع4.هذ!تخمفافكن

اجيزامدنالم!يةرسلحي!حلها-أو،تجقض-.ليواعافيالإمبىئهفى.يجئل.التحليبماشيكال

؟+"شأ-!ص18..الروحيةوقيمهموئقافتهمالآخرين

كانتجتى--ولبم،؟دبالثناء4جهديرة:ف!5طيداليشالجففتعلومتدرشىنجبهرة!إن

.يخوهىء.إلىايذىالتج!بت.لمجاربةالوبحمائلمن:كنثيربينمنفظ:وا-حكةوسيلة!

فىلمتقبيمالمبابقبمايإلىيميلوفيبطبيقهمالناسلإق؟جفاكميبةبهمةهـانهاالصرإج

عنونجفجل!:الإخريقضدلحتجيزواأنور+إبىجماعت!م.؟.وخصاثصخصائصهم

اإلحاضرالرقتفئالإتجتحنا!ئالنشاط،يميز-الذىالجصامالتنافسمناخف!ن،ذلك

الشإفسية0!ل!لإوحالأولويةإعطأء.الئيحيلبينهاشىء.كلوفوقالدول!داخك
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ترحم،لاالتىالاقتصديةالحربميلغالآنيبلخالمتنافسوهذأ"الفردى،وللنجاخ

العالميقسمجممابينهاويفصلالدوليقسموالذى!الفقيرالقنى.بي!التوترؤيولد

قساعدأخياناأن-"للئزبيةانؤسفومن،وخطؤرةإننما،لتازيخيةريزيظاإلمتاف!اتص

.والمحاكاةالتنافسلفكوةب!!ماءةلفبيرهاواسثمرازهالمتاخ-.هذاعلئ!.أكللىط"كلى

!1،س:."اقىخر،معالعيشقعل!

.تنوعهالوقتنفسوففئالبشريبختنق-أنسجامثذرسانالتزنجية!-.قهفة"-!

بينهماثمبادلوالافئمادالبثبرى0ابخنسبهيننواحق!التشتا،بهنعىبح!ث،كتاينه

.المبكرةالطقولةومنذ،فرصةكلتتتهزأناندأرمبىعلىإذنجميعا،!"ويتبغى

خووعلىالحصؤض!وجهجملىتلائم.الذراسيةالمؤأذابعقىاثنيئين.،هذينلتدرش!

ويبدأ،ألأسالتسىا،لتغليمفىالائسائية!الجشرأقياتغليمأيبد3حيثالمهمةهذهجيد

لالخمئززث"ءا9المثاكسبيلعلىوهذأ،بقليلذلكبعدالأجنيةاللغاتتعلم

نفسه.يعزفجملي!أؤلأ"أنف!نه+ي!بء،27لأخررينيفهنمأن.للكعزدلمريدداؤا!!

فئ!بواءالمربيئةعلىطبنبغئالأ!مأل:رالئكتبابخا*نجنظؤ!.*فقه،للعآ!منزوذوليهئ

؟اكتضإف!ويعهمعنئتسامحدهم.انؤ-فئطغ!رسة6لمجتقغصءإلملى4فى"اؤلملأكسر!ة

موضعيضعوا-،نفح!همأنعلىحقيقةيق!زود!شؤف"وغندئذخححتط،1بنال!ف!هنم

لممخاركآ!الؤبخدانمية3.هذهتنميةوتسمر،ر!ود*نأفحالهميفهموأؤأنلإخرينن.،

الحيإةكلابىأقرد/بهيثخلى(جئماعىشلؤفيصورة-قىالمدرشةطمآ..فىؤالتئا%

،لجماجمالأانظريهئبنرن*ؤلجهة-"بحيث.الصنيالباإبتد!سالمئا!-؟نهسبيكوعكى،!،كلطض

اهتهال!0لملى.بهالم!يصحم!االفغئ!تجتايدنمن،الأخرئإالأل!نيف!والالجنية

كى،وإ%عرافاالأدياقءيفيمدحميولرش!أنعنبهن"،الزجالمبلغيب!!ظؤالعئف

ا!+...-.-".؟-.".--.وهدايتهأ!دشقبىالسلوكتوجيه

متعارضةتبهؤنألايننغتئ.الضويسيثخنباالئى.الفخليةالفلجقةؤأضيرا!-ءدن"13

ثعوقالذجمنضسزر-المعبمينيكوق-،قلأ،.وكق!ديرهمإلاعثزأق!جما!زين3هذامع!

كرسمى2ءبذلارؤحهم..التكاذةأوالتلام!ذإعئد،لافمحطلاع!صبوالإ.جماليةطريقتهم

ؤقدو!دوزهم-كنماذجأطفلمون.ئسىوأخا،1.نفقهمحن"كثزفيهنمالع!طاتهذ،

ألآخرينالتلقىسننعلىتلاميذهمقدرةالأبد،%لقق!فقدرتيخاتيمف!نغتش

الناسا،ا.بيومنها(مفزل!التىجمؤ!هواصالثوترات2،أنؤعلىمبعهنمؤالتجاوب
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الحادىالقرنفىالتعليمالتئ."يخجتاجفاالأدواتوأحد،.والأمموالجماعات

.والمناظرةنرالنقائنالحولمرنجلالمن!.الآخرينمواجهةوالعضرين

!-س-ط"راامشتركةا!افكنخقيقثخولالعمل

المعتاد،.روتيئهمعنبهموئجرجتثيبهمةمشروعأتهم3فىالناسيعفلحين

يلوالحراجعالبضاؤل-%لىألصراعا!!يملوححىنجلفراد119يحنالفرووفإن

بج!ثالمشروكاتهذهمن؟بثل!جذلدةهولهالناسويشتىخيأنا،والأخفاء.2

نواحىمناننآب!بينمآبيرلينربحيث."اترىليبةالفزديةالأغماؤيتعدوا.،ي!تطيعون

الظبقأتبيناالعو*ئرأثه.لخؤنجتت"وئدب:تجينفنمأيفروق..؟نخيدعنبدلامثشركة.

وذلكقيأجعلآفولبىنجدة!إلىاطألأثئنكئبر:فى"ا"لئهأية.فىوفقؤمياقيالاج!ماغية

إمم!.ايكونحيثونجألمثلا،-مئ!3االبريآضئةآ!نئسطةتج!ائئضمقابخهد.الم!شتركنتيجة

التىأبخضراكاتأدبلوبئجلأحء"لتتبئلتم!تكنةآلم!ئبروعآتفنخمنيرأت!دآ،عتعلقا+بالغتمل

*دا.المشتركالنرضقكانتيجهتتساملمألهزثيةالتنظيمانتفىتوجدماعادة

لكىاصفىجبرامجةؤفرضاكافياوقتايوفرأنالنظامىالتعليمعلىإذنوينبغى

فى.ذلل!اكاقسنواءبخ*فيها!اونية-يشازكمشروعاتالطف!ولةمنذللنشقصيقبم

ؤمساعد7الحئأوتطويزةكئ!.إصلاخأوالانجث!مياأوإلنقا!نيةالريا!ية.:أؤالإن!نطة

ويئبطى"الآطر،يعضفا-"لليعضنالأجئاك0ؤمساعدة،ءالإنجميأنئوالفضل،المحزوم!فئ

لمخي!ة.3عفلفا-فئتبذأأنءؤالمئظطاش!التطؤعيةال!ترجمؤجة!(الأخرلىالتنظيصالفعلى

1131افدرشملأتالننرممه!.الحتحاةكىلمبه!:نج!نه!ذ+في،لنئضافه!المد!أرش..جم!فيعمك.لنمهئء

،"ساغاتالصرالحك:مبادرافت"وفىغمشتعزكة*مفامفئ-سوالطملاهمهاالمعلمونيندمج

*هابخحشثئلقى"إليهايعودؤناوموجهـاقيأمارأتللطلابالحياةهذهتوفرأنويمكن

؟شفث"،والئلفيذإلمحلم-لينالمعلاقةالبرقه!مح!ننفسوفى؟بهاوشترلثسدبين

،3لمفي!.ا-:+س--كا01لص..:.لنكوق،التعلم

13تئفيةئزككلىيحقنم*في-تمتهي!3أن!ئبلىالت!عثينم/أنيعنىالرئيسىالمبدأهذا

"بابخمال3الألمحسماسألانجتقأعيهرالح!أسيةوالذكاءضعا،والج!شمالعقلى*شاملة

-.أنالبشتريةألكائثاتةلجميغيتلاخأفي.ؤيمبغئ،"الروحيةؤالقيمالشخحضيةوالمسئولية

لأنقسهم.يحددوابأنقتس!ملمفكىأحكامفمايضكنؤأ.وأن،ا!لسعقبلالناقديلتفكيرتنمئ

!إ.المخئفمهظروف*الحياةفىيعملو،1أنعليهمينبغىبأنهيعتقدونما
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الاجتماعيةالم!بتحدثاتتبدووجيثالتغير،دائمعالمفىشلثيجيروينبغي

لحنصالخاصأمكلإبقيتإحأن،والمحرجمةالدانجعةالرئيحبيةالقوىإحدىوالاقتصادية

من.تجتجرصبىءلبخطرتجديىالتهياي!نجسانيةالحريةمظاهرأوضحوهى،والإبداعالخيال

المراهبفىتنوعا،والعشرونالحابرىالقرنويحتاج،الفردىللسلوكمعينةتقنيناث

+.!ا-!001.ء.+!+ازئعة.

لأى*حضارة،يلربوقوهمكادييننج!يرأفراداايضايتطلمبكما،ؤانشخميات

ممكنةفرصةبكننليالشبابإلأطفاليتزودأنبمكان.الأهميةفإنذلك-فلىوئناة

وأن-بياجتماعيابر!قافياوعلميا،وري!ضيإ،بىفنتاتجمانيا.،!-والتجريبللأكتشاف

جمفمهمءالسابمهوالأجبأذمغأصرييمإبداغ.لمعرقه"مقريةفرصبىاكذلكلبمتئاح

أفيويييغي،ثقإفيةينهاجمثرئفب!ةأصبجتنجطريقةوألفنأنج!ثحغربدبىسفاوكئيرأ

منجمثهرفبمفيهالماقينيشيعغمأالمدأرصبىمنكبرإهتمآماالمبرضوعاقهذانيلقي

بهبراهتمإمإلىأيفب!برافيبتكال!الخيال-تث!ةفي"الرغبةأن!لؤدىوينبغي3ا،قطأر،

،012!.أليراشدبرخبرةالظملخبرةمنوالمعربهإيشئفولهئلثمانجةأعظتمولمدلر

4لحياة!مدىالتعلم
ا+ة،.*-11ث،،..*6،13ح!+.-ا*

ل!ميةتثجاهل.تجحلهاجيثايجنةتهللالجيها!بخطرإلي!.ابهببيمنبهرفيايأ

جملى4.بك-إلنظاجمى..كير*اوابلاكامىالعلكلفى،اقإثلالرشممىإ-والغظإمىالتجبم

جملئ.،تساجمدواستعدإداتهم.إلجقليةالأنر*امفاراقي-نم!تيتقب!إنجه!"لكمن2العبهي

ردورالزعسم!هال!عي!مههاطار،الأنالمهفى.ولنجمثه!ويم.اجممنابهاالبعل!بممواصبيبما

منهمبأكلا!ظنءولذلكالإخر؟إثجدهجايعإرضنأنمن-ابجد!ال!ابىالبجابييم!

تكيفد..أنالتعلبمنظم!تحتباجحاليأيةالغرضىءجملئولهنما؟ويثبريهالآجرايجصببب

..7.--،آ--!.يثةلج!ت"!االمطلبا4ههننبج!نف!إت

إفى.الحيا/ةطراديستفر،نتعلم-الذىمنالتوع0فيلكالاتحاهات.!نحؤوتتشكل،

والثعليمالاداشيةالتربيةمرحلةفىأشملنحووعلىايضايتثكلولكنه،الأسرة

والتعليمالايثدائنالتعليمقبلماايخصومىبىبخهجملي،تبصيميثإوالتبمالأساسى

يصبحوقد،تنطفئأوالحياةفىالايتبهابرينبثيئ*وبضةبدشوهناللفالابتدإئى؟،

فيهجميعأنكبلاإلذئالوذتوهذإ،يو،يصبحوقد.ل!حقيقة.بالمعرنجةالو!لى

بالمسثوليةهـاحساصا،والجكموالبخيلإلهمكير،بليهاتالميشقبطيةالتنحيةأبرب!امت

.جءحولنا.منا!عالمبملإستاللإعمحيبننكونأننتعلمحيث
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طلنهربالرشك،ء+بخينا!حضا!سافحجصالكو!مة-إ4إشكالأت

فيهاحتدمعضرالثفافيةالعونةعصر"بلاشكقوفية3نعيشالذىالعضنرإن.

وأ،عنه.وننأى،نرفضةأنينبغىولاوإفيفلأميةالعربيةالثقافةوبينابينهاالصراغ

علىأن-نتعرفيمكننأفيه"حثيرؤيتنانعفقأنعلينابل،بهونصطدمنقاوعهأن

الحاضر،آلجصي،فعالتفا!علعالمهوالببزمفعالم.فنهوألسلبيةافييجابيةابخوائب

والتكنولوجيا.؟الحديثةالعلومفىالجبرةواكتساب،وانمعلومآتالمعرقةتبأدلعصر

ئغيشونأتئ!2اللضرامع،لعربتعايشإذأإلاي!خق!يقكن-"أن.لاوهذأ."المتط!رة

"قدرات!همسويمنيمجتفعاثهمغويطوز،ينفعهمماالثقافيةالعولمةفنيآخكون،فيه

-(ة"31+!املى!.!.ولبك!ريةالملاية

نىأتدإمهااانمتحدةاببرلاأ!يأكطليطدتإنبعي!العويةمنابعربتوجسبي3جإ

ثم،الجإت(9المتبجصآيهـةءايعإلميةيمجمنجظا،لمبليةاجملإيد.،إجمكهابىإيتمبادينظآم.إنشاء.

التحدثفىوالمفكبرينالملاسمبمامنالأمرييهيز-آتمنظرونشرعجديد،إعلامىنظام

نحوالغرض!كأبنه!،ال!عيجديد.عانلىثقا-كأفنينجالامعلأ-وضبع،ءواهتمابمجديةبكل

ل--ا4-لى*..،،.ألجضاراتبيبىايخلإفماات9.لثصمةوتقريبالثقافاتتوخ!د

،لجتئفه؟ءتجاعموتفهمتحديدنى،اصظمونإل!ربإايفكوينأننرىلذلك

فى-تحدلهد.ءحمميفةوفكريةوعقائذيةسياصية+ألو!ديولونجيةخلافاسفوالواضج-)انيءلىبي!م

اوالابخخمامحيةوالعكافيمنةالسياسيةالحياةكلىا.وانعيهاشاهفاالعولمةطاهرةموقففم!مق

إلىص"العؤكالةالدربسحولاالمفكرونأنقسم+زلقد.،العرميةالمجتمع!فىوالاقثصادية

كلنظ!رها!فىوايبماخزى2بمنا!غناخ!لافالطسل!نظروجههفنهالكلفتا!،أربع

ص:02*..-11،ءللعولمة
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تعبرالعولمةأنيرونالذينالرافضين،العربالمفكرينمن:الأولىالفثة.

والمعلوماتية،ابكنولوجيةالثوركلةافرزتهاالاشتعمار،مراحلأعلىعن

الأمريكيةالمتحدةالولاياتوتحبكمها،السوقيرأسماليةعلىوتهيمن

الضخمةوالتكنولوجيةوالصناعيةألطمية-وشركاتهمالغربيةوالدول

مفهومفى،العولمةتكونهذافعلى،المحيطاتعابرةالجنسيةمتعددة

لال3إ.هدفهااكشعفأرية!!ؤيإليةي!غياكميةأبى،-؟تإلاهىما،الم!ريقهؤلاء9،

وأصالتهاتراثهاوهدم؟ثقافتهمخصوصالغومحو،،الشعيرب

إلىكرهاأوطوعايؤدىهذاكل.القرميةبهويتهاوالإضرارومجتقداتها،

!منواجتماعيا،وثقافيااقتصادياالناميةالدولغلىالغربية1.الدوليسيإدة

الإمبرياليةفللثفىالذولتلكتدورأنالمفكرونهؤلاءايخثمىثم.

الجديد.ثبربهفىالاستعمارظلتحتئانيةوترزخ،ساالأمريكيةءالأوروببة

وراءها!ويسجون،.يبرجونالجالعؤبةالذين.،العربالمفكربن،منيالثابيةالفئةة-

وتنظيرهمرجمنطقهملهمبىهؤلا.العربيةايدولفىاتبرإجدهاويشجعبرن

فىفيهنعي!ثيالذىالعالمهذايرون."فهمتلعولمةرؤيتهمفيبهم.الخأصبى

الناسيعيشاليومعالمففى.الأصعالمغيرأنهشكلا،الحاضروقتنا

الأتصالاتوغلوم،المتقدمة؟والتكنولوجيا،الخديثة2االعلاإمعصبزلمفى.-!

.(،ألإنترنت.افيلكترونيةالرسائلوشبكات،المعرفيةؤالمعلوماتية،الكونية)+!-؟

-!+..-الحدأثةبعدمابغضريعرفمام"وهو-ى

ألتقوقعأونفسها؟علىالثمعؤب.نجانغلاقيسمحلاأنه:خصائصهأفتمومن4أ-

له.سجينةلتصبحترآثهماجتزاء4اأوماضيها،علىالانكفاءأوحدودها،داخل

تحدياتتفرضالعولمةأنالمحهـفينالعمرفي"المفكرينمقالفثةلر!ا-قذه.ثبم!تومن

السوفيتىالاتحنادفانفيلر.قبل.،مقوجودلهاتبهنلموالثحعوتالإبم.تحلئ؟كبرى

:مننتبعهوما،لجديدالعالمىالاقتصادىالنظاموانبثماق/إلإمريبهية-المأسمأليةوانضار

للنقدالدوليةالمصارفمع.ؤالتعاصل)الجاقي(،الدوليةالت!جا!رة.مبظمةإقامة

التعامكلزم-لذ(مواج!هإ؟فىسابقلهايكنلمتحديإتفزضهذاجمل؟والتجارة

،امذهلةفائقةبرعةيتحركالدوليةالتنميةفقطارمنها.الإيجابيةوالإفادةمعها،

المترددينالعولمةقطارينتظرولن.فيهمكانوأخذ،فيهالقفزالناميةالدولوعلى
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لنلكالمشظبرةنالنهابة،بهاللهحاقعن،عجننواالذينالثالثالعالمشعوبمن

وعلمىوثقافىاقتصادىتخلفمن.يصاحبهوبآإلتهميمثلاهىالشعوب

.1!4+*إ،س.1،-م.--،مارا...ل!.وتبهنولوجبم

(لىيدعوالذىالحيادىالتياريمثلون،العربالمفكرينمن:الثالثةالفئة.

الدولبرطمؤخإتد!جمصا،لجالجو!لإ+كلمك!أ!ثبكيإلىمنمناس!بشببهلالجادء

مصنالجهـامعيبلفولمالعقلمه.!ا0تأتجذاطن،"توفقيةوشطةفثة.كهىءالعربية.

ما.!لايختفقائرفقوإوياث!نجما!اوالاجخماعيمة،الاقتصادية.ررالثقاف!ه0القرميكل

فىاطلالمهابيموانرشعوبيإ.:عيبئيساعبمماختقبلنهك،بصالحا3تلكمع

إلف!!-!الفكرينظرسس!لمءكئالغربيةا:-نجإلبوبة.اطهاةمي!دينبخحيف

ا%مة+الدوبيةينلثتيظماتتخير)لها،جلهاترفضكلها.كللاا4تقبكلاالعر-ب!

كلفهى،لطمن!ثبرافض!الئطوهـؤالنمو،تخلقها..كن.ركنإإلئيؤدىوالا

ألقصةاخمنلغزلف2المغكزؤنإ.رثضفاكما،الغربىبمفهومهاللعولمةالرفض

غربيةا؟ركوصغمناستعمارىنظامإلاهىماالعولمةترى.الئىافاولى؟002

رففئهاا-،،ا؟إبتعماذ.العربيةالأفةوانجبرعن،إمبرياليةأسماليةرااشتعظرية

9ألمفبهرلىؤن.-ئتضؤزهاالتىالعولمةبا!لثكهى-ار،فضةولامعفاسالتعاملعن

نيأببراز.الغربيةللعؤالةالدغؤةالنييهرولؤن!لذين"ا!مافيةالفئةمنالقرفياط

نمفث!أل!مرآعةةتدوقانجقاالأخذإلى!العيربيةالدولولشجيع،!محاسنفأ

ء.ا.الثقائيةفويتهآعلىواطفاطالغربيةالدول

!!جابية،مهايدةالمحإيدالعولمةتيارتمثلالعبريبالمفبهرينبنإلفئةفهذ؟.

كنتأشيبهاليوشالىشبهلابجابالسعبئ،/إلىوهذفه،أداتيةنجفجيةبراجماتبةارؤيته

!ذلي،جهـا!إلتعإكل.العربيةالدوليكلىينجفيتإربخيةظأهرةثاعتبارهاالغولمبما

لا!نتيرك،كلشئء،!ويالمثككلالغبىبمفهوبهاإلمولمةنأخذ!منلايحضثوفطنة؟ا

،اليكامك،.للعولمة"؟الكامك+ؤالزفضنال!حمزب!نالوسطصهلدعو-إل!فشهفهىشىء،.

!وحريحئهنم،الشئيادىامتثقلالفتما"العرفييفقدلابعولمةيرحبونفهمولذا

وأالعنصرى)حشاب+،بألمتفوق!أوالثقانجة.المغربيةمنهيممنةوردون،الاقتصادية

!،.،الضازئالاستعلاء
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الفكريةالسيادة.تؤكدعولمةهىانمفكرونهؤلاءإليهاديكعوالتىفالعولمة

تبادلفىالأخرىالدولمعوتتعاون،الفربيةالثقافيةأنهؤية"وتزسمخكاالعربية

الئقافيةإالهؤيةوترسيخالفكرىالتسامحقيملإشاعةتوخياوالممعملوماتالثقافات

،ش.2-":.اء--ع-الالود!ه

منشكلأى.يرفضؤن،العزبالإسلاسيين!المفكرينمنالرلىيعة:لخعة-و3-،ا!-

عرىتقوىإشبلاميةعولمةإلىويدعتون،الحالمكيةصووتهافىالجيولمةاثمبهال.

سس.ا.شنأنهممنتزفع،وترأئهنمومعتقداتهنم!ديت!مجملى.وتحافظ،اف!لفين0

ىأويقاومون،-*الغولمةفى.الثقافيةالتسلالية0نرفضوق)الإشلاميون.ظلمفكرترن.

الأديانلكليصلح.لاؤا!ىانمسيخىلم،.الغزبيضعه،:الواصدةنجوذج+.للثهـقافة

ولكنهاالعولمة،إلىيدجموالإسلام"انيوونالمفكريتهؤلاءمناوالكثجفو.و،فيإهب

عنالتنازلدونوثقإفي!اقتصاديا،لإسإبيةالدوليختلف!إيستمل!جمولمة

-!كا-.الاءسلامية-والتقإلببدشءبىالميما،لججتقدات

مفهومبانالقوليننتطيع.الحرفيالمفبهرقي0مو،قفذجإلمحهفن+تجلالىأى.جملئؤ!

تختلف3،إلأيخيرةعاماالعشرينفىغمرضااكثص-.ابلفا!نم.،المتهداؤلةيبعد:مق.المجؤلمة.

نأشكول!مفيها،الإجت!هادإقيليتتضارب،ابتفسيرإتفمهاوتتشعبإلإراء،سنجبها

نظمفىمختلمةعملي!اتفيبماتندرجالذىالمصبطلج.استخدامجداثةإليهذا*!يرجعء

النظمتلك.والاجتماعوالثقافةوالممحابىفبالاقتصاد:وانتجارةمنهامتيثمعيةيخإنجهة

وأغراض،شي!اسيةبأهدافتغلفماتطبيفها"كثيرافىالغربيلحتاغآلباالئى

!.الناميةاثذولحسابعلىمنهايستميد،نفعية

هيمنةتعنى"الغربيةآلذوالق.وضقتهالتى.خالياالمنحنتغفلففهومهاطا-بهغولمإ"إتى

علىالوطنية.الدو!3..شنيأدةمحللثحل،الفالمشعوفيمتلفالمنال!تم:(لعثىر.غثى

"فالعؤلمة،:الإلسأنىفر.:الما.زيخ"لبل،عثىمن"الحالكاقتكخفدهلآكمأ3مفد

!الثقافهؤانلصنازفاوالتجارةالاقخصادتحلريرة،نحوتتجه،جكيد"مم!اثئكنظام

افللظ!ئليدورالمجقمغمبزسسات.علئوسيطرته!(أليدولةتجبضنةلأمقواك!زعتياع

001ء..والقوميةوالوطنيةالمحليةنجيكبقبدل!والكوبيةالعإلجية

يؤحدامشحزكاقاسداهناكفإنجؤل!!العوطةالمفكبرجمق--العرب7انقإورض!

النامية:الدولعلىوهيمتهاالعولمةسيطرةمنمحاذيرعدةوهوبيتبم
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حقوقها-عنالوطنيةالدولةتنازلإلىالهيمنةتؤدىأنا!لأول2:..المحذور

!3عيها.الغربيةالدوليضغطئأثيرتحتالقوميةالسياسية

غقيهايمتيهلماالوطئيةالدولة/رضوفيإبىألهيقنةتؤدىأن:الثاني..المحذور

181!.وئقأنجياواجتماعي!"اقتصادياألغربيةالدول

:البثمريةطنبةالرإيثيرواتامحتغلإلملياإلىالهيمنةتؤدىأن:الثالثالمحذور.

ا.يهاالتبميةبخططوالإصرارالنامية.للدولوالماديةبنها

والقينمإوالتقاليد-الإخلال-.بالققإئد.إلىالهيمنةتؤديأنالراجعةالمحذور..

مجكالغرجميةإحلال!الحضارةبهدفوذلك،.يلناشيةللمجتمعاتالسلوجمية

\ت.القوميةالحضارتي

الغربية.الثقافةنمؤذفيسيطرةإلىالهيمنةتؤدىأن:الخامسالمحذور.

الدولتئخلىءأفيافيللثنقيجةمنويبهون،القوضيةالحضارةمحل؟لإحلاله

ورفتها-مننرؤإل!مم!،لتىوايتراثيةابتظيديةالثقانجيةالضوايطعنالناجمهة

س.ب.-!.يبيل!أجيالي

الإعرالابمذإلى.ندكو"لأالعولمة.مقالخضسةالمحاذيرلتك.عرضنافىؤفحن

تخلانهأمنالاقلالأورفضها،الأحوالمنحالبأىنقصدولامقاومتها،أوعنها

لتقاملورايدولأنعلىالحزورصنخرض..كل.فنهد،..طكنتايعودقدالذئالنفعمنأو

تجئنآنفا،ا،القمسفةسظدر،سات!انجز(ء-والؤامفمهالثفلات!همق3بكث!رالطولمه"معهالغرب!ه

.أيخا؟-)فىفىتصبخ!العو!.عاملاحتىحسابائقافىالمحاذيرتلكالاعتبارفىآخنة

.شابلاإلى؟يلهيمنةيؤدى.لمحاملال!،-تقاءرالاقيالتطوس؟!التفوعلى.العربيةالأمةمعاوطة

ة--قى!علىهـ4/!حقوققا"القؤميةلأ(.ع2محنو.آلثنازل4،مقدراقهاعلىالسيطرةأو،عليها

فىفوكأيامافران!يقالأمريكىالكاتبهوالمحاذيرهذهحدةمنزادوالذى

آالفيمنة*طزيبر-يؤ*ي؟إلئئالعؤلمةأرأكدالذئالبشز!وآخرالتاريخءنهايةكتابه

-%+"ث/"7يم،*،!!!!..والئبغيه

العرية-الوخذ/ة!رإصاتنطمها-ئرجمزالتتي.انفكرية"الندوةفىياشزاليذأنعولمةمفهرمشانجع()1

لى--*!*4-:،.!.8991بيروت
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،الرأىوحريةالفبهر،حوارعليهنطلقماأنصارفيكنااذ!أليى!ولكني

تعنىلاالعولمةفح!صية.العربية0الأمةعلىالواقعالامرفمضنسميهماطونقاوم

بلغيرها،إوواجتماعيةوثقافيةاقتصاديةأنظمةمنامقغربيضعهم!كلقببرل

مظلةتحتانغربيقدمهمالكلعفيقةيقوموا!نجدراسةأنالعرثاتفكرينعلتئ

!ا:العربيةمجتمغاتنا"يضرماونتزكينفعنا،مامنهانأخذ،العولمة

ليسللغولمؤ،%نتظريقمعواي!ابىبت!ءحوارإلىهذا+ندنجوكلفى!.ونحن!"ط

ولكنمنقا،"الإنفا"صاونجرائهماستخفافولا،معهمصراغخلقأجلمن

منهالملنامئةالدد!لة.استملذقىومدىالجولمةعليفاصجمنيتإنمالتىء،لاستراتيجبةلتوضيح

....ا.+هذاككفى".صرجاءولنكمن-إلقزلب،والحعيندالمدىعلئ.

والغربالإسلامبينالتحدىموضوعضمنأيضايندرجالموضوعوهذا

ص-لأ-2"،وتجضا،ه..+جمبثاجمله"بكل

كبيرشؤء!.فهمتعبز"غندائفاكمما-تبدو!بينفما،قألةء-العلاقةأذكر!وكتا.001

"العلمى،البحثمائدة.علئالمتخيحبمابها.تظزخس.مقلمكئيخ!ل!نهاضبابطيغلفهأ

تنهضأنينبغىكان.التىالمشتركالتفاهماسسعلىترتكزدراستها.لمأنكما

وأ.مجديةنتائجالى؟ومبرلنا.وعدمالحقنيقةضبماعاترتب!.جملبهالتيإلأمرعليها،

حإصبمة.

أكثراأخرىطرلقةأوآخر،.طرلقاثمةأن:مفادهساو!نا!معتقدكان+ا،لذا

!-.--.-..س"-"?-*،"!.-

الإعلانم--أجهزةقيثهال!ىالفمجيج.وذاكاللغطذللثمنجميعا!لناهـلابيسبةفائدة

ا+.سرابعنيكثبفبأنيلبثولأ!وهن!فيهنا

.والمواج!هاتالعنترياثأسيوبهو،%لىء!اتتاريخالطريمقيظنيرأ!ذولا

إلىيقودناهو.ءالذىذلكلي!،القوىمرازينفىكمامل..اخيلاياظلفىالمكثوفة

.!ك!التادجميئ!.حمليةدخولا

والاشت!ثبراقالعربمثقفىبينالقائمةالصوليةاتبرضيح.أجلوبغا-ولذلك

مجالجةعلي!ناأننرىجديدةعلاقاتأس!وضعفىالتعاون"ضرورةإبرازينبغى

منالجانبينبينوالثقافىالفكرىالجوبتصفيةيسمىماوهواثمتركالتفاهمسوء

كانإذاإلاالتصفيةتلكتتضقولمإبصبراعحلبةبهتبصايذياالثقافىالضلال

موقفه.مرضئحاالكلامحقالأخرللجانب
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قيمت!حح!مىالاظرظو!لرأى،الراىإثباتمناتقتغئالعلميةالنزأهةإن

حتىالآخريق،،دلا.آرأء-نخضىلاننحنالدائر،الصراعهذاحولالمشتركالكاهم

أهم+جررلالفبهبمكبالض!!لجبرصبىبإنفمببنهاالكايخيةالثقبمامنفلدينا،انتقاداتهم

عدةفىننآتبدوكماوهىومبتقبلنا،وحاضرناماضيااتخم!التيالقضايا

ومبن،الاصتشراقيوبينبي!تاالتخذىقضآيأ-انوقتنفبىفيتغكيعىأصتففابات

هـ.+.!:-.آلنخدىفضابا

،-.4برالمربيالاسلامالفركىيه!جملإعبنالهز-أو!د.

بإ،بردبؤصور،الإبيهلام*"نىجملى-لضولهزالغرجمأصوالأمولكو9إل!!جملإم،حذثرج2

00/02-إ-ء..-!ا.:.،..وإلمكليةا!لطضالرةالتثدم0لهكفيخرجا-مق!قصق!

فقشنخين،"مثغضب-نجطييعمهاشكسلبمبطبيئتةنجافل!الضب:نظرلأفئالعربىإد".

!001"ا؟ا.ر--غ!أوبي!ىلتت!.لأولأئنا3-ئتثنأببئلمكنم!بخدظوع!،"*يطبنعتهمت!افح"1لئنحىأن

با!لآخرلن-!ئلصبقانهأئ!ة"ثبول!ةالى*صفألتمحول!المسبمهالأحكامهذهو

ا-لفدذ-ألم!نثنما-ذلأتمأأدئالنزلف.لقثم"فئفا،":وئالمألىبر!ئمهىفكاكولاعنهبمغصبا

-..!،.-ةد-.-ا.:-اعتاالمتلم.!2*"ةا،ءا.*ح5.،01؟-+-الاك!ه+شبح.-الحزبإ-او!6خلىدالذ

مبنا:وذ"لب-.،.الخضأبىيإلمالتحد+قي"ب!ت،ثواوللخنيهة*ئزأكبمةالتبئ.ئعقبة4ا.قى"وتفثط."ب-

مم!--.؟،صىص،.ء3.!---!+.--تهـ.5+-؟-..3إ:،ء،ا*-ا+-:ض--!ب-!اط.-.

حملأتهاثممنهاالغربيتخلقرألماستتهضالميةلوثةؤبقية،الغربيةالعرفيةالصناعا
؟*؟3+ح!.ةءهـح!-سيم!؟.،-.!."-غ!صقى"-.

"لغألمالمؤجهالهجائىالبثوقففى-العربلمثقفىصلةولاالاستشراقكاديمية

مهام؟أثقؤثلكا،2،لزوتمتأبرأفغرني"ألغضبيهؤليذةفضأياأئفا!.ؤخأضتةالإشلانم.،

"--.س!"لم،1-""آلئزيف)-.ال!قخمأ!إيقلآ!!!ذلك-تبعةالغيد!تئتنملكنجقل،"ألثقافىاتجمتصفية

.!-لما".لحت،شاا-،ر،:ث-،.!ق-ط.4ة،/مم!افي!ة!حمبما.تعأ-،،4--ة.ير4!.:،ا

!فإلحهكمة،ألأدوايبنحيهارة،ليجبفبالبمةتاريجاصنجتإبتبهنيرليرنجي!جمانيإذ!

إببهع!لإبمباستقرارالثانىتاريخهاتسجلأنلقاأنالإنسانىبالمفهومسمتالتىوهى

فىدخولهأرابرمقلدخلهولن،بسهولةنفسهيعطىلاالتاريخإن.الشعوببين
!!!.:01!-؟--ا.!-د:،إه.لحا..في..ط"4ة-.،

المكنثموفة،المواجهاتاسلوبمتخذا،القوىمواربنفىكاملاختلالظل

غيرأو"ف!شربشكلآلأسنلؤممةفذاورأءينذلعو3والذين؟أثدفزةالفتأكةولأسالخة

الحكئةر.أضئلؤبمال2،.اظفنأرئالصراعهؤ.رهذأ،آئقئهمثكنيزيبغونمباشر
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نأالمؤمنضالةو،لحكمة،والأبقىالسلامةطريقفىائمافهو.وشآقا(ط!يلاكان!مهما

!...الإسلامنالأثرفىوردا.كا،خذهاونجدها

الذاتى6والنقدالنقدقبولثىالنغشىالتهيوأ!ثآنيإ:.

نخاوللأقلماذاألأشتشرأقمنوأدواتهالغربفىنظروجهةلنااكانت!ت)ذا"

د-..أيهي---ء.+.*-لا؟ث11

عنللدفأعوحججهمعالن!ناردودهتمهىوماألموضوع،فى،+رألهمتعرفأن

،--،.أنفسهم

.نجوانبقكى؟لف!خاففنلآذ"1وانزبمقئ؟ألرآئ"!ألب!وتمناتمسضىالعلم!هالنزاههإن

الثقةنمث!لك.أنوينبغئ،ال!ناميةالثمعوبعلئإلخنرممبالتع-!ضها.الصزاعي!المناقشة

طخص-ماضيتا،لمتى،لقخايانجؤل-،فبمالفكرىالصراعهذالخوضبأنفسناالكأفية

الحوارمرجلةإلىالفبهبرىابضبراعمرحبةمبننرتفعأنالأييإنلقيرآنوحا!ضببرنا،

اتجطرني%لهجؤمىاوبالذإل!ليال!غىإلدنجاثيانولفام!ن!ن!قلوإن،الحقحارى

.ا.الثقأفىوالنضتجالبقليةالمسثوليةموقفإلى

.!01ص:و؟!-ط!!3س..04-.ت-صه،ر.ط*ء-:.-د

والفربى،امممملاسالخطاليقلحاثؤ!ستوىجمدماثالمحا
؟"..-ا::+ط1/،ص1،،:،،-"-*؟ص!م!ء!حا-*+

.مبهيقويءلجىليستبالمبؤ،ريبئالرجممعتتنالمحر"التىالخطاباتمعركةإن!

نأبالضرورةولحعنقالم!لم!نمنألوىالغربلأن؟الجه!منبين،ابثماف!هالكفاله

-،.2!.-!...".ش3*ا.:.ف،*!....؟كل!13ول

وابزجرالتخويفيلازمه)تماالغانبالأقوىجانبفىالماثيةالحكفةاتبهيرن

ا.الحكمةؤفثدانالظافهالسيطرةوالرضروا!ذلح

-!!002-!،.ا.!-2-ء.-.ط:

برالاحتجاجاابغضبالإيبملاميبزطإدعابخالاباتعليبيبدوا!لشببولفذ!!+ء!

!أم.الدارصيىلا،والمدروكه؟أل!غالبلا-ا،المغلربضبأن،و.الت!بهثبهك!هكوالاتهأتمع

النالباشأن+ومتعجرفةوأحياتا"متغطرسةمتزنةهادئةباردةفتبدوالفزبخطابات

قنهجيالانماودثكزياستياضياأو،.وتكنؤلوجيأاقتضادياةفالطدفيقإفهر!المسيطز

،1/1،+ا.سا.+ما!ةؤبكرفنا

.-"!-"الاخر4لثقافةعذبخالفهغتبادل،!رآببأ

إأررنتوهمكميااواحمداشئ!ليستالغربعنايض!درةابغبرييبةالخطابات.إن

واجدةكتلةليسفالغرب،الإسلاميةأوالعرببةالثجافيةبميئتنافىأحيانا.كما*.يشاع
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وسياش!اتعرقيةوحماسياتوفكريةثقافيةتياراتعدةمنمشكلهوإنماصماء،

قموقفهوبالتالى.القوىموازينعلبىالؤجهشائهةوسيطرة،ال!ث!عوبحقتستبيح

وأنجفسىبمؤقفدائما+3لرشحالمنهجبئفالخلاف،العربأوالإسلأممن!احداليس

%يجابا،أوسلبأانلدروسالنفىالموض!وعمننفسيبموقفدائمامرتبطإنهقل

تازيخيه-وأنجتماعيةغواملألىيغؤد"تخلف"الغربهىنجأقانمألسبيلعبىما.قثنا؟ف!ذا

للعربالذهنيةبالترجميية!الثوكضبخلافللتغيز2قابلأفييعنبىذلك.6--ف!نوإقتصاثية

الرؤيتينعلىتترتبهنها؟.علذدنج!؟أنهفكاكلاأزليةخاصةذللث-،يعنىسأنهف!ن

ص،-(،،"6س،ا!!هخطيرةنتإئج

واحدةليكئت!.كتفةالا،ختشراقإز،ء+العرب2المثقفيقخطابخات.ك!ن!كذفك

."ومتتاتجضةبلوئمنوحمةاتجافاتحمتغايرة.كدة.منمث!كلة!ىوانما؟منئ!فة

الغزتالعامالرأىيز!مكماانمنطقى0والتفكير*العلحيهللفنهجيةأعداء"كلهمفليكوا

مثفهملأ!*ذل!مختلفة!أتجاهاتشتىأراءينقسمونوإتما!فيه-،المهيمنةالأوساطأو

ظلإنج!بافي،آخرجمنفمنوالآخربىنصنففيلي!بواالبمشر،-نجهمبقيةمثل

وراثية!صفاتمجكوماوليبس،ءيىإلاقتصابرية.الإجتماجمةوالظروفت.بالتاريخمحكونم

ا-+-ا-!*،ءا!ء.ثاب!هأو،عرلسه

آالعتئالمنهخيةالحؤرةعثقنجشكل"كافثيطلعؤاالمثقفئنجمنما"الكثير+إضن!أن

لجدتذالأالجديدةالفربيهاغثهحةتفد"افى"المفابكو-لنمكذلذ،جنفسةافرثبقىحصنت

والغرب"ل!سلأتمدراستهمفى-بالقليللير-وهوالمستثرقينبعضمواقففى

!ءث،6!يزاأورفصوراسهذايمىفهك

ر!.لم؟"رر..أالحضان!خفيفلاإ"لضزا!!قالبحدكأبخيل.خامشا-.

و،رلم..ا-ب:؟

آنجضأرقىالتخذفيحقيقةحولوهادئةززيتةمنافئبةإجراءالضعبمنإنه4

أنه4درجةإلتتي*إلطرفيبيقمحتدموسياسى!ؤعسبكنرىثقاقىصراعظلفي

الحقيقةعنفابىبالتالى،واتزانبموضوعيةأونجهدوء،شيء.أىقوليصعب

حقيمهعنآتجحثتاجيلف!نوبالتالى،بالأخطارومحفوفةشائكةعفليةيبدو

فىالعلمىتأجيل-البحثأيضاويعئى،ئقايةلاما.إلىتأجيلهيحتىالصرأغ

عربىخطابإلىالتوصلأنيفيدشكؤلاوهذأ،نهايةلاماإلىالعربيةالساحة
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الظروف5(هذضمنالإطلاقغلىسهلةليستعملية،ومنفتحومرنذكيإمملامى

مقددةتجمعأت..انجوعيطحنها،خائفةضضطربةمجتمعإثطرؤت،نجا.لذات

!!..أ!فيةوالحروبإئدآخبىبالنزيف

..ا؟ااومإذالشيرقي.إواابفبرببفاهيموفق،افاثيبرقيةالايبميمثمراقييدرس!لبمبئديمهار.خ:فيبم

كاوفى،للبحثبر.المفأهيم.الإشاسنيةقلم--ببلور،ن3كز.أربعةمنذأنة!يرتى،القربة-ش1-.س

يخاكل.!أى،ؤالتق!م4ؤ،لئنمثيةمفمافيخلحلتاريغ-والتجويبثبلورث،،المخوي!لا.وجده

لىقى"يساهنملمالشرقأنالغربويرى،الحديثل!نسانالفكرىالميراثيشكل

يرىيذلك؟.لنفيهالغربيجسيها*مفجرةوتلكالفترةيلمك-!ل!دلجديقالمراث

إلنهربو-!منالمد!فى!و!ة0إ-لثقانجط+لتأهليمأىيطلبوا.أن%عنهوفية-!رائببق.أنالغزو-ب

بجركال!ث!زد)جمفنارإسفيذرشئجمنكماوهثفجياته.ستصوراته.مفافي!هعنالتراجغ

مفاهيم؟منبماع-قبنىيطببأكا:االاستشزإق.يزىغراب!-كم!سالأشدالنثموقط،إرضناء

ذاتوالتصنوراتءالمفاهيمهذ،،نريب!"فىلا،عمبيةء.الدرإسة.فئ.ؤتضوراتهالشرق

الطرر"للقكزقبلىماتألاقؤلك!نفا!بخت!نجكأتوعظيدمةبوعظتظةتازيخيةقيقة

قع."فالو3،تاريخيةقيمةذاتوهىالعامالبشبرىالتراثمنيتجزألاجزءا،البشرى

المفاهيم!بيووةلاث!رقط..لمماصر-أى+!اهطة"*فئنجدلابأنناالاعترافعلىيجبرنا

طيلةمشاهملمإفي،وإلجياةليتاريخ9الجديثةيرالتإبريلالتطإلألمباسيةي!إلأفكاس8الح!لثة

بناويقوليينهنهن%بئمنهنجنتظرنزاللابىنحنصنها،ثييءبأىالإيخيرةتالمجيئ-هـن

!.ولكلإبوارأين!الييهلى

هذء3يهسرقئالأن.ينجضى!حمشىلنمالاستشراقنظرفىالشرقدامماولكن

مع.المحإدقتعافينجه4لبمتيي!ء.ايرإلتيبحاهموالضبغينةوالاشتباهالظنونعقدة،العقدة

القاتمةالصورةبهذهليسالشرقأننرىلكنناقائما،ايخلافيظلفسوفالغرب
،ا-ا!01-س.-"ت.طة11"ا-ث!

ومتقابلينمشتركعملطريقعلىمقبلييئكنابهإذا،ومنهجوثقافةغلمالبثرقاإنمما

منهجيةكواغذعفى3"نتفقأنمتآزرينفعفينا،مشتركةثقافيهضئبغهتخقلورفةعلى

..والإثارةبالتنأبزالتلوبحددبنفعيماريةمرجعيةدؤتكؤنعليها"!الحوأر.المئشزكيقونم

الوضعيةثمالتنويرعص!رمنالمتفبرعةالجوانبأحل!أو.لأالاستثراقكاذلقد

الغرب،نطاقيخارجإلىإلأوربربية.رؤيتبمايحيمماوهبوالأوروبيةالتاريخيةوالمادية
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البدإيةفىاعتبروقدوالبعثمر،وبلمجتمع،والدينوالسياشةوالتاريغللحضارة

عنبعضه!مستقلةوت!خصصات.فىوعإلىانقم!بمهاالزعانببرضكاملواجدكعلم

هذهكلوالآسيوى-،الأفريقىبالبشزقالخاصةالحضاراتبمختلفومتعلقةبعض

التسميةهذهوأصبحت:)إلاستيثمرإقي،الجامةالتميةاسبمتجملراحتالتخصصات

بينها.المثتركالقاسمهى

للتغلغلوالحليفالم!اعدبأنجهايثمرققبلمناتهمالاستشراقأنكير

ومقاصده"أضنولهغفىأفشرقي.ؤحاكئمإ"،الإسلامأرضفىالأوروبىالاستعمارى

واستبدوخأكمهفيهأ-الثتزفطحكمخلتفزخلةوتلك.اونتائجةمنلأطخهوفق"وكاق

كلانية،فرة.قيادتهيسلمأنيطلت!.من-الشرقفكيف.،هو.منأهجه.بآراثهفيكات..ؤقن

.11؟نف!ته"لخىالغرهت!و!ايهأن!لعلنوعليهبل

إماولألتمأكانبأنهمتهم،الث!رقلظزفىلأزيخهخلالمنالاستشزاقإفىا

لأظليف!فأتاالطريق.ا،ؤيفف!!لهتالأسشقمارويسبقالذىالطلي!غىالمستكشص

إنهالغزنجىء%للفيثتغلىأوالأورو!السياسىأو،الأوروبىللتاجرالتقنىوالمستشار

ال!بمعوبإميدا!فالثرو!ر.التيعن،الأولايسئبرلييكبئلم-إنالجبئو.لينأحد

ضبخمقد،لم.ا.لاتهالام،-هذاأنيرونالمستث!رق!نأنغير،.الاستعمابىجراءمنالشرقية

نجيللحضإلي!!العلمىالاس!كشافوهويالجانبول.إلآخراعتزازهمأما،فيهوبولغ

ممفا!ضرمنوهىالمساهمةهن!هف!ن،المساهمةهذهوقيمةللبشريةالعامالتاريخ

والسياسىالأقتصادئقغدغدهاعدىأوروبأسأعدتأثهاعدىإديهأينظرالاستشراق

.تاس:*-إ".ينكرلاوهذا،واستغلالهاستعبادهأجلمنالحديثالشرقفى

وأفذه.ئملخلاتتغمملاأنوالإنصافالغدلمنأن.يزنىالاستثنراقولكن

الثعميمإفدا.وفثل،الاستشزاق-بحوثكل.الإذانة.لا.تثمفلحتىالخأضةالأحداث

"نظر*فئ6لمقيألظةومن!الخطأإذالأصؤز،خلظنتيخة(لمثهبئأخطاءمنوهو

بالعلملاثثمام:أؤروباوالأصاشىالوحيدالباعثيكؤن+أن"المغاصرالاستشراق

بالجخططاتكان""فزلبطاألرأو6والأدبيةواللخوقةالئاريخيةالنو!ىمقالشرقى

للاستعمار:والاقتصاديةالسياسية

الذينالمستشرقينمن؟الأولىالرعيلبأخطاءالعاصرالاستشزلمقويعترف

المغلوطالموق!هذاالثنرقتجاوزماإذاأنهيرىلكنهالاستعمار،كنففىوقفوا
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عنوايتعدالعلمىالتاريخئى.ءلببحثالتطورمستوىلأإلىشارتفعالاستشراقضد

.المغالطاتمقخالصاالثقافىالجويصبحسموفالجدليةالمحاكماتفىالانخراط

والتطور!.الثفدممنالمزيدؤيحققالكافية

ساءبعضهماتجاهوالضغينةوالاشئباهالظنون!عقدةعندالطرفانوقفإذاائأا""-

.!!.منقلباالأمر

.?."-االأسلأمييقمئاهعيدكجدسابعا

الغربيةابجتمعاتإلىبالقياسقروليبضعةمنفرالشرقيةالمجتمعاتتأنجرإن

ابقادرينالبلجإء.والباجثين،إئتاجمنقريم!ا-9وقتحتىتمكبها،جملإمإلى،أدىقد

تقدام.العلم.بنالاستفادهمقاتمبهنهمعدمأقصد،العلمىالبحثإنتاجعلى

النقدءتطبيقإنالمعلربمومن،بالذاتإلخاصاتا!ريخهمعلىوتطببنقهاقاريجى

لأنهجمنبماإلت!اجعيمكنغ!ر!روبىىثشىوالث!عوبالثيمقافاتككعليالتاريخى

!-،-!2!ا..ة!،.تالتاربيئحرجمةيمثل

يتيخحمؤف.فؤخزاالعبمىالبحث.ساحةدخؤلى.الزملاء-.المسلقيننملىإن

ؤأضخةحملميةدراسةمدرؤسةصورة!ديمعلىيعينوشوففذهالتوازن!غادة"

الخارج-فقط.منلاالداخلمناالمعنيةانجتفعاتلئكعق

هووذللثجميجا!،بينيمالصادقةوالأخوةالتعابىنبروحذلكيتمأننأملل!،

04".الثقافىالواجب

المسلمبهايدبىسالتىايطريقة0بيين،فرقهنإكيكونانيولابد،نجرقي-هنإفي

!الانجتلافاتهذ؟بىبعض/،المببتشرذبردطبهايدبىسالتىوالطريقةتا،ربحبماإ؟المعاصز

يعودالآخروببضها.لثقافتهع.:وفقطسالقدممة.!طناهجإلمببلمينقهييئ!مجفبىإلىيفبرد

ف!نناذلكو!غم،الدينلدر)سةمبلديةيخا.هجالغصربيين!إبييماءبعضإلى.تمسلظ

لحاجياتطيقاأبحاثهم.وتوجيبما.برراصدقهمموضوع.اختاروا،قدالعلماء0+هؤلاءن011نجد

الاسلاميون!المفكرون.يقومأنالأوانوآنإليها،ينتمونالتىالاجتطعيةالبيئات

وكيفيةوشبوبهمأق!همبتوضبيح-دينىقوميم!عروعهوو-رسالتهمبعبء

،/ملاحقتهأوالعصرمواكب!

http://www.al-maktabeh.com



9ء12

...(جملم.اح!شفزلبإنشاءاإلىموةثامناءللد

تعلمحولتتركزوالث!رقيينأنمستشزقيقاللقاء".نجينئقطةأنةانستشرقؤن.يرئ

الاستشزاقمناهنييكصلونوهنم:بذلك،-العلفئ.البحث.قىالحديتةالمنمافبئالمسلمين

01س-!إ-؟ا.إ.-شث-ا.!.يصححولمحاوقدالبحثفى

المناهجإفخانمغدملمحؤفي-لئزكزبينهم،للقاء..ئثطة:.أدط،افيستلاتيزنويرى

خلآقات-التلآقى.كمل!ت"لذلكالاشتسراقاستجأبإن"؟لنذيقانمعادية

أولىوأنهبمدراشهبممحاذغتتئتطمفنامنينزعجوناقيسلااميون"جمآن"وإذا

المبادرةأخذالديهوالأوروبىالاستشراقأقأيضايعرفواأقينبغىق!نهفنابذللث

نأ.عنغاجزينلكانؤالولأهوأنه،الخاصتاريخهملدراسةالحديثةالعصورفى

ش!؟لىة!؟"03.!الخاضنةئطؤيثمهمماقئهممحن6يعؤلؤ

./ء.*.11"نر.اير

لمغلىتاذرونانن!،%نجيةأالمتفوقةألمزية1نحتى+أنمتلكلأ!ئزالفنحبن.!

!!-،-!اررو-ا.س.-أالخابهئنبتاربننافقط.ولييي!إلعالمش!غويتارييئيم2الاهتمأ

وا.ل!عافايهبساتياربججا-البيمعبربهذهببن.قييدراسةنقدمفانجنا:آجراابمعنى-

جمبمإي!توليدم،عتن،1مماجريبنليا*امايواريهيمتلبهوارمماأنالمثرقييوقيستطيبئ.

،--.كلاريهج!ب+قبربيعنإلجدل!،النقدسهإيمبمافيفوفي،هكؤا.الابميتغراب

بصكغطعبى:يخزددمآلفتركليون.إ:كاكث!اللرأاسؤإلا،ءنجبقاث!كفوانثنيسكويطز2"..ر.":

ك!اذ"أ.ماضينا*؟ألفنهدللخى:فىد!اسة3بيفنلكمأنفرضعلى:وهوالمستشرقين

-!ت!3!!)ءنج-...لمب3-فيثط-ز!!فىاس"م!قي-يحا.ضبرنإ؟-تفعلون

ئينناص!صنكت!تويفثحفمناعدالمأ!لىمندة!ؤهضكلتصعليكبم.تههه"يطرحفحاضرنا

يريدإنهأبوابهأوسعمنالتاريخيدخلأنيريدالشرقفهذا،أزمةيشكلأنأزمة

مشاكلهبكلأمامكميقفالآنالمنبعثالشرقوهذا،هامشيتهعنيخرجأن

بعدتشبعلنمزغبةوهى،وأطايبهالعالمهذاملذاتتذوقفىورغبتهوحاجياته

التىالوسيلةهىوما-به؟اهتمامكمنوعيةهىفماعندكمحصلكما

واستعماركم؟البشمعقمعكمعلىقضىأنبعدومساعدتهلدراستهستتخدمونها

عنوآمالنامشاعرناوتحليلتاريخناكتابةفىالآنبعدتطمعواأنيمكنكموكيف

الأؤروبية؟المركزيةبالعرقي!ةالمصبوكةالقديمةمنهجتكمطريق
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تعتبرواأنلكمأتاح1"ايذكنهوالعصورذلك.أوالم!نهجيةهذهأنالمعروفومن

فىالآنأصيحتقدأنهاالبلبممعوهذا،ومرجمزهالعالمىالتاريخمجبررأوروب!

الإسلإمبينالثقام!ةالعلاقاتقضيةأخرجتالتى.تلبن.العرقيالأنجطإ؟طرمتن

الجدلية.والمساجلاتالمناظرةإلىالموضوعيةعنوالاششراق.

الصارخإلهياجأب!لوبقجكهش،الغاضبةوالاحتجاجاتالتساؤلاتهذ؟إدإ!،ار

دخولبعدلبهن،،الطرفاننجيهوقع؟ذمهمجبرإبىلغةحكمتالتيالغاضبةوالعواطف

التاريخمسرحجملىفاعلةذاتاوأصبحوا،العلمىالبحثحلبةالإسلاميينالمفكرين

قضإياهاتناقشأقتستطيعالخارجمنأمورهاتدارمنفعلةسلبيةذاتافقطوليس

ص.وثعقلبهدوءالمشتركةوابقضابا

اهتماببمبيكبزدواقذجمإنو!المستشيرقينبأنأعترفإنى:كاهينكلوديقول

منكثرالتاريجيةالمتراتبعضعلى-الأحيانغالبوفي-يجبمماكثر

وهكذ!في"كيرها،بىاشبراقاإشغاعاكثبرنفمبدتالتىالفتراتوهىغيرها،

مننقل/:أهميةلاوهى،الزمن0-خيثمنحداثة!كثرأخرئتاريخيةفتراتأفملوا

وجهةإليها+من-تظرإزا.ماشلاميةوأفيالنربيةثلحمغؤبابخدينظالعالمففنمأخك

تهثملآإلا-فلاالمغاكبىالطزففىتقعأن"يتبغىرلا،من-.زاويه.أحرئأومعينةنظز

شلبهىما،لثنغفالقومىألو!ننمىقلكى،القدفيشئفملالحديثبالتاريخ

اسبهخدامليمست"بالضرووةوسيلةأفضلف!نالجديدة،ثفلاكتمه.انطلاقفين!بمايم

.*.*.!المنسىالقديم،تاريخهدانماالجديثاتائفلجه

عنميةاق!اموفتئالجامعيةالمناهجفىبالنظرعلاجهيرتهنالتحدىوهذا

.والغربايإسلام-بينالثقافيةالعلافاتبربجدارةتتابع!يجمق

http://www.al-maktabeh.com



سكللسياا9ينكلالحهس2لمإءصلااحرمحات9ا"لسياسئ!ل)،سكا:

الس!ياسةبين)ظذودنزى؟-أنوالدينى!كئاالسبياشىالإصلاخ0خركةفى

محيطهافئالماءتتمماؤج.لمكذوآئركانتنجل،وثابتة،واضنحةتكنلموالدين

الديتىدالإصنلاحؤمزة-.يتخرك،"الدينوراء،لسياسىالإصلاحيتحركفمرة.الواسع

بتلأبيبثدتيأخت!ان.ونجز!ففامدهمافىوهمامد.ونجرار،فبينهماالسياسةوراء

كصرةتإتكون+*الحذاثةاث!ة.ه"الحكألا.وهي.بينهمألأالصراجنقطةكانتوتلكالحداثة

أيضا،،إ،وجميا.نرىالغياصلةاالشقايقإنقطةتبه!دأومرة،المنهجفىبينهمااللقاءنقطة

هوللحداثةابيريخضواقعاايخ!لذاتهالتحديثرفضمرجعهليسبهاالأخذعدمأن

الكيريبما.ألاثن.0ووجههالبغيضةالاستعما!يةوصورتهالغبربكراهية

والممياسىالديعى.زج!بم!لإكلإج.0كيناينشقإقنجىالأساسيةابنقطة.وتلك.هى

الغاتيةالأساسيةالش.والنفطة!+الحيإصىالإنسلامظهـورلهراءكانتالتىوهى،والغرب

العربيةالسياسحةإلطمممارستهعلياصطبحتالتىالسياسىالاستبداد:هى
.بم!نم.-.،.-.،7*؟ور،ظه!يدبني3ت

..أمرانتشبهلالنقطتينخلالومن.والإسلامية

العرببة.الأنظمةعلىلفقر،ل!تلئننتلطهرففقجبهاتتكوين:الأوال!الأمز

قآمع،الذأخلىالاستبدادو"فذتجألغربطت!لط"قك:فكينبننالمؤاطنإووقع

".عقمهمنظمهنموطأةأشنثد!إقبةيلوذونأثفطقذينفلاذهوالغرب

يإصوليةكوصمةعلمهالتهمب!لقاء!افيسحلأمضدط.الغربتكتل:3الثانىالأمر

الغربيخصهااتهيم،كثيرةتهم.اتنحضآإرةأنرافضوانعدو،والإرهاب،الظلام

ليقذث،ءثفسه"جمنذقبنالغربابتدعهمضطلحذلكالسياص!ئ!-:"افيسلاممسمىتحت

يبهن!التاريني،ا"وبمالإسلامضدنفسههوصشعهماتفسيرفىاحتأرثم؟الإسلامبه

التاريخأحصىفكم،حكمهفىالقاضىصدقصادقسجلوهوببعيد،عنا
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وإيقاعاتمصانعاتمنبينهماوقعوماوالسياسةالعلماءبينالتاريخيةاللقاءات

ذلك:مثال.المتآمرصمتيغلفها

التحديث،مواجهةفىيقالدءعلما

علىجيشهاتحديثالعثمانيةالحكوعةحاولتعشرالثامنالقرنأواسطمنذ

ذلكوبعد،للهندسةوأخرى،عسكريةمدرسةببناءفقامتالأوروبىالنمط

فىبدأحتى9178طمالحكم2إ/لى.الثالثسليمالسلطالبحاءإنوما،للرياضيات

اللغاتتعليموإدخال،جديدةتدريبيةومعاهدمدارسوفتحالجيشإصلاح

محاولة:الإصلاحاتتلكمنالهدفوكان،والإيطاليةالفرنية:مثلالأجنبية

جلبخلالمنالسلطنةمؤسسةتقويةوالأحرىمجموعها،كىالأمةتقوية

"العسكريين،منخاصةالمتقليليةالنخبمواجهةفىبأفكارهموالاستعانةالأجانب

العثمانى.المجثمعباقىعلىوالتأثيرالسيطرةبهمكانتالذينالعلماء!9و

السلطانعهدفىتمتالتىالإمتلاحأتأنهوالصدد"فذأفىيهمناوما

للمؤسستينتدريجيةبدائلإيجادإلئالأساسفقتهدفكانتالئالثسليم

العلماءبعضأنصحيح.إلغائهمادونواضعافهما،والدينيةالعسكريةالقديمتين

ضدكانتمجموعهاقى.الدينيةالمؤسسةأنإلا،الإصلاحيةسليممجاولاتأيدوا

والكفرا!)1(.إالبدعةمننوعااكبرتهاإذ،الإصلاحاتهذة

العلماء-اعغاديلا،!التغييرؤقوىالإصلاح!وى

أبرزأحدهىالحداثةوطردجذببينتقع"التىالمتعاديةالثنأئيهكذهوكانت

القرنومطلععشرالتاممعالقرنطوالالعثمانيةالإصلاحيةالسياسةأزمةجوانب

الإمبراطوريةداخلالوحيدةالإصلاحأزمةتكنلمهذهأنوالبرأقع،.العشرين

لاقتسامومشاريعها.،الغربيةالاستعماريةللقوىالعدائىالتوجهولكن،العثمانية

ترسبامابسبب،الأزمةهذهجوانبمنهاماآخرجانباشكللت،العثمانيةالدولة

والسياسة،الأوروبىالنمطعلىالإصلاحبينالحلطمنالإسلامىالوعىفى

آخر.جانبمنالاسلأمىالإصلاحوقوى،جانبفيهذاالمتسلطةالغربية

34.صمصرفىالياصىالإسلام()1
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واعتبروا،الإصلاحلمحاولاتالحكلئديةالمعارض!يشكلون"العلماء،وبدا

مؤقففنمعهبميضعونه.فلطنجعبهموهو،الإسلامعنالفعليينالمدافعينأغسهم

مظاهر)زإءإالجلماء!جمندالمبافررد*الضكعقيعبرآنجرمظهرهناك.وكان،دفاعى

!رأىفقك،الغربىالملإبس-لنال!!+رف!ضهموهؤ،المحتمع،العثمإنىفئالتحديث

وبخينببنهموالتمييزايقزقةيؤكديرإ.جملئحتئالتقليديةبملابسهمالعلماء.الاحتفاظ

تعلمم!والمتعلمننا!لدييلةويوظفى،لضيبماطمثلالأيخرى.الاجتما!ةالجماعات

خلإلىمنالااصلاححركةو/اتجيت.زيهم2فىآخرامظهرإدأخذواهناومن.مدنيا

"عهد.إلحميد،خلف-مجموب-السلطانحكممحتكثرشكل!التنظيماث،سياسة

نحوواسعة!ؤاتاتخذءق!،ذلك.!تلتالتىعاماالثلاثينأوالعشر!نوخلال

تنظيمهـاعادة،والمحليةالمركزيةالحركةتنظيمإعادةأهمهاالعمليةالإصلاحات

.)1(.والتجاريةوالجنائيةالمدنيةالقوانين

/!يمألقوفهوالعلماءالتحديثسياسلايلعبالثائىلحميداعبد

1منظما-"شكلااتخذ!-مستمرةمعارضةالجركةاهذهأثارفثالمقابلوفى

،/+الإسلاميهانشريغةبتطبيقللمطالب!سرىسسياسىتنظيم9185فىت!ثنكلحيث

وعزف،الأمة،فباشرة،-يمثلللشعبأنيابىأو،تمثيلىفجلسبتث!كيلوطالبت

ء!.كاالعثمانيينالشباب"بحركةفلكبعدالتيارفذا

876-اسمنالفترة*فى.أحكمالثانىالحميدعبدالسلطاناستغلوقد

الدينيةالمؤسشه!بخساعدةؤاسطتخدامةالعثمافيين"إالشباب:أى،التيارهذا(9091

علىولكن،الإسلامفىايتجديديةوالأفكلرالدستوريةوالجركةالإصلاجضد

أشبهاكجملقاطعبشكليرفضلمانهإلاالإسلامعنالدفاعىموقفهمنالرغم

فيه!ييأيالتى،الغربمنالمست!حاةالتنظيماتبعضيقلدأخذإذ،التغريب

ييثبججتجال!المقابلفىولكنهرعاياها،علىوتسلطهاالدولةفعاليةلزيادةإمكانية

المذاهببعم!شجعكما،للقرآنالتقليدىالتفسيرإلىأىالتقاليد،إلىالعودة

الصوفية.والطرق

عنمدافعينكانواعهدهفىالعلماءحتىأنهإلىمورتيمورإدوارويشير

قيمتها.دونالغربيةللحضارةالمادىالنجاح

.3صهالمصدرنف!(1)
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شهدهاالتىالإصلاححركةأنإجمالا،الفولويمكن"!ع!ى:هالةكقول

كزدجاءت.الع!انيةالامبراطوريةداخلالعثرينالقرنومطلععرانفعالقزن

لها3كانهذهـ.الحركةأنكمايالغرب،الاحتكاكعلىالإسلافىللفعجمفعنجغلد

جهازبناءواستخبطهجهاز..الدولةفى.تمثلالكىالمصي!اشى،الإتجاههوالأولاقلاالآتب.

الاقتصاديماالحياةئنواطعةلقطاكاثالمنظمةالقرانينالعذيد.من.ؤاستصدر)دأدرى

"والأدبيةالفكريهه!!ركةعبوت-غئه*اعا،،قكرىوالأخزى.والتحليميةو،لاجتماعية

نشأتالتىالدستوريةالليبراليةالحنيايمية3الحزمحةوكأ7لك،ين3ءمجدعثمانيينلكتاب

ثتم،افئأة!ئركيا9فئظيماتومثلها.،عبد"الحميذ"الثانى.السنطان"لسياسةكمعاؤضى

.-المختلمة.الإصلاحيةوالجمعبات.ؤالائتلاف!"أالحريةوحزتؤالترقىلإتحادجمعيأ

خطفىوقتالتىالعحمانيةالدينيةالمؤشسةخارجالإعملاحى"التازنماهكذا

"الإصلاحىالخطأنوفؤ-إليهتذهبماخلافعلى-ونرىمعه)1(،متوار

لإدوارلستتهادها1الدينيقعحلك!نخارقي،الموسبةكلازالثانىالحميدعبدبهقامالذى

الدينية.المؤسسةنجارجكالنالإصلاجيخطأنءبنإليهنج!يتم!ي!خبمونتمير

التىمصرمئلمثلهالدينى،الإصلاحتعاونشملاب!بياسىالإصيلإح-انإلىدنميل

الإصلاحيةنهضبتهاقيامفىمضروطبقتهالإصلإح!خطهافىئركياخطاترسمت

الخطوعلىالقانجونىباشاوسليمانعلىمحمدرسمهالذىالسياسىالخطعلى

الطهطاوى.بىافعرفاعةمعالمهخطالذىالديني

ا،التحديثمعصلحايضدوقالدي!قءصكدما+.،سلا

رأئدايظهطاوى"رفاعةمعبدأ!التىالإصلاحيةالفكريةالحركةميلادروئئةة

مع-و،ئمرت2".18(،)897!ا-مضرعلىالقرنسيةالحملةالحذي!-معالفكز

التخضصتا!لدراسةأوروباإلىالبعؤثفأرشل1848(..18-محمدءطعل!ء4

..التحديثطلعةهم.وهؤ،ة،المختلفة

يحمد-علنيوتجربةالفرنسيةالحملةمنكلاأنطاعتباريمبهنهناومن

الحذيث.الأوروبىوالفكرمصربينجسرأولمثلواأوروباإلىوالبعوث

بيناتصالمنتلاهاوما9178فىمصرعلىبونابزتنابليونحملا"تغدس

بمضمونهوالأجتفاعىالسياسىالفكرتشكيلفىفاصلةنقطةوأوروبامصر

37.صممرفىالباصىالاسلام)1(
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بمم!لادنجئالكبيرالدورلهصجمانالإتياليافهدا.،العرب!العابموفص.جمصىفىإلحديث

إللمإء!مبييماعن2عبرتوالتى4/،وإيببريييماالحديب!-.الم!ر!ة!الفبهري!التياواقيمنالعديد

المعتقداتمنالكثيبرصإجعةإلىإدلتوالتبئمعهاوإلصراعايغربيةبالحضإرة

وإلدييئ،الجبماييلا-قة*.بينبثيكليهيإنجةهـاجمآدة،دوالثقافيةبىالاجغمإعية!السياسية

فيلكجملرينابئبيإظروآرنج!متوهوأا%فغاني!لديقجماليبه،قإبمالدىإلدوروهو

مصطفى-هالةتن!هبه!إكماولنجلفهوليسإلقومىالشعورإيقافيشأنهمنكان

ذلكجراءمبنيخحلىث!تجهةمونالمصريينوثوبىةالمعارفإثووفي؟المصريينعند

فىاجملامحها.للت!هظصقيالاست!قلابميةالفكرةعنهاتمخضتالبلادفىعنيفةهزة

---يم.إسماعيلعصرفىوتجلتعلىمحمدعصر

دولةإلئ-%فامةينخةولأعبىمحمد9-ازأدهاالتىالإصلاخاتجوهروكاق.

ؤبحبريةئماة:خمتئقآلسئمئنفىخطواتهأهموكانت.علمىخديثطرازعلى

آلدولة،جمقلاقذهليكؤفيعصرىبيروقزاخمىوتجهافيل!ذارةمركزىونظام،حديثة

نظأم+و!هى؟إنغاءبإجراء!خطوةعلىامحفدقامالإصلاحاتلهذهواستكمالا

فقطليشانقنالاء"4داؤتمؤيقق"انقوفىالديثىالتعليمأمميةمنوالتفليل"،"الأوقاف

!-ا.لانجتماعيفلىاليا*نجيهأيضا!صر+لىانما.!السياسيةجما.الدينيةالناحيةمن

لعثؤةالذقئالدوررغنم"للعثمأر،ضزنجةكبرءجهانغنىمحمدواستطاع

"لثتليضهامنهال!لطةوأئتزاع.العثمآنى.الحكمإسقاظفىمكرمعمرالشيخبقيادة

3.ؤ-نجعذفاقي".آ(.في)"أكموبر!الأزهرالجامع3.*شئحخبدأ"باغمحالوقد،علىضحمد.إلى

لىدميآط"وبهنثإلىمكرمعمرالسيدبنفىاعراعلىمحمدأصدرواحدبعام

أمحمدبمنهاوطةحمشلظه.فرازا.،فيهؤانخذ،مكرمعمرإليهدعاللعلماءاجتفاعأعقاب

انلغروفهقؤلتضها-0مكربخلمحمروماك،الشعبعلئضضرأ!لببفربد!لنبعد،عبى

تنهإية-لنغو+ذفع.الوإقع.مكرم.عمر،.نهايةواعتبرتوليناه"أنهسدبقكما"نخلعه

مكرمعمربجبى*.وحميكا)أئه،:ابخبزتىيقولهذاؤفنىا،فحليةسياسيةكقياهةالعلماء

علىمحمدواتبع06الإضضخلإلفىنفوذهمبدأللعلماءوحامياسنداكانالدى

الاجتماعية"م!نتهمؤجهقا!إلىأخرئبضزبة"العلماء(لجبهةالياسيةالضربةهذه

ومن،كفلتزمينمواقعهبممنوحرمانهم،الأرضفىالكبيرةثرواتهمفنزع
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ومعاشاتضثيلة.حيازاتإلالهميتركولمعليفا،-كاتوا.:نظاراالتىالأوقاف

،الملماء"،)1(.نفوذعلىالففناءفىعلىمحمدنجحوهكذا،محدودة

ميلادفى(لفرنسيةالحملةقبلهاومن،علىمحمدحكمتجربةأسنهمتهكذا-

بيننجأوروباالاحتكاكعمليةأفرزتهاالتىالمقابلهبسببالإصلاحيةالقكريهابخزكة

الحديثةالغربيةالأفكاروبين،لإفلامى3العثمانىللمجتمعالتقليدىألقكر

محمدتجرنجةأسهمتأخرىناحيةومن6ناحيةمن!ذا،الأوروبيةللمجتمعات

موا!ةفىمصرفىالقوميةالفكرة-دفعفقالفرنسيةالحملهمعحدثمثلماعلى

عبىمحنمدالعبهالذىوالعسكرىمالسياشىالدورخلالمن،العثماتيةالخلافة

كلعة،لتركيةاللغةمحللتحلالعربيةاللغةإدخالهجانبإلىمصرباشم

الوطنية،ملامحهامصرلاستعادةإخرىإضافةكانوهوالرسميةللمعاملات

العلميةالمؤلفاتالفرنسيةالحملةمعالمطبعةدخولبفضلعه!هفىوترجمت

وتنبهتوالثصعوذاتوالخرافاتالتنجيج!عصروذهبالعقولفنشطت،الكثيرة

الإشبداد.عصورفىمخدرة"كأنتالتىالقوميةالحاسة

والسلفنلا)التجإيمثبينالنهضةءعلما

فرنسامنعودتهبعدالطهطاوفرفاعةقادها،لتى،لإصلاخيةالحركةعكست

الإسلاميةإلعربيةالمحاونةليضا،ورشيد،عبدهومحمد،الأفغانىبعدهكي-و

قدأهناومن.سىوالسبالحضارىبشقيهالغربىالتحدىلواجهةإلأ:لى

"مجالوفىأالليبرالية"الديمقراطيةعنالحديثمجالفىمتميرأإسهائاالطهطاوى

.فالفكرالتحديخ!

الاستبداد!عمأوالتورةا!غاصأ

الحرجمة.علىياثوقرمياحماسئايدخ!لبدأفقدالأفغانى0الدينجمالأماس

والننىوالإسلاميةبيةال!للشعوبالغربىءالاستعمارنغوةمواجهةفىالإصلاحية

معهتختلفأنهـالفبيعىوكان"!السياسىوعيهتشكيلفئالاولى.الدوراحب

متفوقةجضارةإزاءوالكراهية،الحبمثباعربينترددلبزالتىالغربإلىاننظرة

بالذاتي!الوعىوبدأعسكريا،أيضادهانماحضاريا،فقطاليىتحديهاتظهر

.42عن"امصرفىابسىا"لإسلاء111(
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الاسنتعمارىالغزوعلىالدفاعىين.الر!ضكخرعالأفغانىمعيزدادالإسلامية

بالدينالسياسة-فيهإختلطتاجديايممثعطغاالإصلاحيةالحركةوشهدت،الغرى

الأوروبى،الاستعماربقابىمةفيويجباسئا،بلهائاعنصزا9،لإسلاآ"وأضحى

ابعروبيةسواقيسلإمية)01(.للذاقيالحمايةأنواعمننوعا!ذاتهفىويشكل

+*(8حالعداثة8الا*يناقىالديتىالإضلاحعبدهمحمد

المنحنىازداد.؟فضرأفينجنهيز+ئالأحتضلاولواقععاشأالدئعبدهمحفدومع

خطرهوزيادةإسحجم"ألثخذفيبزثفبزئنزيادةمعالإصلأحيهالخركةفئالأصولى

الشيخعنذخلإبرينرع!3.ئشلفيةمنذلكوظفر،الإسلامى.المجتمعغلىالمباشر

اسغالتاألعبرقيهأ"يه6اكمزىاقىالإصلاحيا0الحبركةكلىتطلقعتدهوهىمحمد

سنىوفق"مفهمم+ا؟صلأخ!برتامحهولعلىدلإلةعبدةمحمدؤاستعقلها،عشر

عبدابغعأمأ-!سبفيةأتعتزلةعناذثحقألأشجرىيدغلىالسلفيأ0(عنانثقالذى

العؤدةفىوهو!الرغبةحنبلبنأخمذقنذالعامالمفهومعنتخرجفلمالوهاب

فىاستقرماولمحو،لهالنقيةالصورةلبعثمحاولةفىل!سلامالأولىالمنابعإلى

بدأهاالتىالمهمةوهى،الإسلامىالدينعنسلبيةأفكارمنالغربيةالذاكرة

المستشرقين،آراءموإجهة1!فىالإسلام!ةوالحضارةالإسلامعنبالدفاعالا"فغانى

جامعةفىأستاذاوكان-رينانارنستمعجدلفىالسببلهذادخلوقد

فيهايلقى"والعلم،الإشلامبعنوان1833عاممحاضرةإلقائهبعد-السوربون

تقفوالتى،المسلمينتخلفأسبابأحدباعتبابىهالإسلامىالدينعلىباللوم

الدفا!ىالتوجههذا.الإسلاميةالمجتمعاتجمودثمومن،الفكرىانغلاقهموراء

الإسلامتطهيربضرورةاهتمامهزإدحيثعيدهمحمدعندسلفيةكثرصورةأخذ

عبدهمحمدنادىالإطارهذاوفى،فيهتكنلموشوائببدعمنأصابهمما

السياسى0للتغييزوليس،للتعليمالأولىالأولويةوأعطى،الثورةوليس،بالإصلاح

:أى،الخارجقبلوبالداخل،المجتمعوليسبالفردالبدءرأىأى.والاجتماعى

)2(.والدينيةالسياسيةواللطة،والمؤسسات،اللغةإصلاح

87.صمصرفىاب!سالإسلام)1(

الفيومى.)برايممحمدد.اصهالدينىالفكرفىالإصلاخمناهجفى)2(
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المسلم!4لفكرالإخواقريثميدهـضا.والتمهيدهحم!

يدعلىالعثفانيةالجلافةإلغاءاالذ.ئ+عاصررضارشيدمرخلا4.ومثبت

السلفى،الفكرلصالحالتحديثيةالإصلاحيةالحركةترجعبدايةتزكيا؟:قىأتاتورك

منالدينوتظهيزالقرآنتفسيرإغادةالاحولالأساسية3رضاجهودتركزتفقد

أنواعكلورفضومننقدبهالإسلامعنالمدقاع:ء(ى،الأصولإلىوالعودهالباعدايا

النزعةهذهالتربر.)التنظيمات(تيارمنذظ!ركماالعلمانىالتوحمهذاتالإصلاح

مجالإلىبحولهابعدخاصهذلكبعدالإسلام!ها!ركةصبغ!التىهىالسلفية

العشرين،القرنمنالعشرينياتفىالبناحسنإصسهاالتىالمسلمينالإخوان

واجهتهالذىالتحدىأنإبرازهيهمناوما،بهمتأثزارضالرشيدتلمبذاكانوالذى

هـانما،الغربيةالحضارةمواجهةعلىقاصرايعدلمبدايتفا،فىالإصلاحية0الحركة

رموزأمامكبرتحديايشكلالإسلاميةالخلافةزوالبعدإلإسلامعلىا+لخطرأصبح

آخر)1(.توجهامسارهاتوجيهفىوسآهم،.الحركه

88..صمصبرفىالياسىالإصلام()1
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كم--.6..-.30-.21ا.دس،!؟!-اهـفهـث!ث!!حمها"،(!.هـ؟كأكا.،ا.

:.-ة".اء!أ!*صغ+ليةبى؟ابئ!كلللمبناواسلىأ؟كلل؟012".ا-د-!"-

،هـ!االفنميتاشرطاأالريملق!-ا!خطاهب

/*-ا.-.--ا4ئه-!هـ--3ص،أء،.ح!/-ا،

و.صلاتها،،إسوإلحنيابخبىالي!يننيالإجملاجمحتحدال!مإبيىمقالنافىجمرضبالمد

احتلبقوكيفوجم!-تيهغلأ+ابينهآالفجوةتضيقجمانتوجمي!والغئماء،6بالتحدبحث

.-..المقالذثلثثنايافىتراهعحفاطفنظماابخفوةوأزدأدتالفجوةمكانا!وة

جطابهاأنلعمبيبطإلدلن!هآالمؤييسبهمنيتقبمىالإصبلاحي.العياءدور،%خذ

الأخلإقيةالقيمإلمبما-ايدعغة!كأجمنحصبرأالسبياسىالخطابعنرجمنعزيةباتالدلى

فيبيسواخمماعإت.،براش!إلى!بنقلإفيلبماس!غالذيالأمر،إلوعظوكبئيىن

ذإ،الببهلعاجمحيبظأيخطاب-الدينىإبخطإببينفصل!ترىلاالدينيبما؟إلمؤسهبةأعضاء

ا.يخطإبينونإخمصلتقلمحةالتيالعل!مإنجهيئااإبى.جمبهلأمتزلأ:بين*أيخطالن-فهيهالكملى

11ص..:-ولةايس؟،!تث؟ا-صه.:لى!4،..!ي:.،جمبادئها!أهممنوهو

،لدييئ!االغكضةء،طبهن.لا+جمملود!"-المؤلسسةمن.بعفئا!نمقدابخمأغاتوتلك

الئماء7ثأنخرظ"قىمتهم،-كلصؤبخغضساالذينىالشيائ!ىلثفقئينهم"انتثمةغهميمسلؤتن.0إنما

دؤثر-الفصئاد!لقالفققأذىلمفعها،ولمحتتعأوث!وأل!ثأ!نئةاتياسةمعمتقةزنجاحزنجثة

؟ثتغريثبماا.ؤمثيظرةالخطابين4بينؤالفضل،-!والذينىالسياسى01!ض!حعنأ!س!مية

كنئننم!3ألتبئ)الإخواننشأةفىالأسبابتلنكأسهمت،الأحزاببرامجعلى

ختمذغألا؟غ؟فنفثوافى(الدعوةف!ننرت/والئفؤسص!كضاىقهيئاالميهرىاالجو0وجدت

ضفمالالبوفمؤبأ!الهمئمواستنفزؤأ.وشخذؤا"الؤؤح!"القدائية،الإسلاميةالخميةروخفيه

يشيعهوقا،"الإتخلبزئالاختلالمزأى،6"ؤر؟.أثرألإتجلنزىالافنتعمارأماتمؤاحد

.مرأى-وتعذيمب!مثر؟وكبلوهؤان.ذلمنالأمةعلىيمأرسهؤفا،!وطغيأناد،فشأ!ن

الأختلالنصترخأل!!شئماعيلي!فىتربىوثؤ-الذىالبنا،01خسنتربيةعلىكلهذلك

شابه،وزهرةالصبامرأحلفىمخيلتهفىالاحتلالمحاربةفكرةفنمت،المركزى
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إبرامنتيجةالسياسىالاضطرابوكانيديه+،علىاستقامتحتىعدتهلهاأعدثم

،النحاسمصطفىرئيمن.الوزراةألجاهاا!الامةضغطوتحت3691سنةمعاهدة

الثورةانقلبتالثورةجمراحلبدايةوفىإ،المصريةللثورةمهدواالذينمنهموكانوا

فىبهمونكل،المذكراتوكتابالمؤرخوف!،حولهايختلفأسمبابوفقعليهم

ثمولاثد،منهمتولدتالسجونوفى5491سنةمحاكملهموأتيمت،الجون

ومنالدينباسمصبياسىهدفلهمنودخلجماعاتإثرجماعاتانداحت

ملعبه.والسياسةمظلتهوالذينإصلاحا،يريدوالكل،السياس!ةباسمالديندخل

سريانكشبكةأوصالهاءفىوجرىجماعإتيز،!لمالىإلأمةتفرقمرضاستشرىحتى

.الحياةودعتهوقدإلاتركهوماالجسد،فىالرطان

أخذأمريكا،فىسبتمبرمن-عثرالثانىؤأحداثالسىءالسلوكتنامىومع

هوالإسلامابينما!السياسى"الإسلابمهومضطلحبأضلالإحلا.ميشوهالغرب

واحد.إسلام

فاعليتهاحدودعرفا-9لآ7يويخيوفى-الناصريةالعروبةتيارنجدأقدوكان

فعلبردالقوفىالرئي!خطابو؟ثر،.العربىالقومىالمنتوىعلىالسياسية

يقدمهكانالذىلبديل-3الحلأخذالحين.ذلكومنذؤاتجهها،التىالمزوعةال!زيمة

نأفشيئاشيئايحاول-بعنفالناضرعبدجمالحاربهوالذىالإسلامىالتياز

يعيدعندما.الرئ!منذلكالميلوبفىيحتلهاكانال!ىالمكانهعلىلسحخوذ

فىيحاولف!نهالجماهيز،تعبئةعلىالقادرةالعروبةصياغةالسياسىالإسلام

سياسىمشروعخدمةفىولكنالجماهيرتحبريكعلىالناضبريةقدرقوظيفالواقع

لاوهماوالقومىالأصولى:التيارينأمامتدريجيا،مكانتهاالبلمانيةفيه،تفقد

العربىالقومىتاريخهايعزرهاالقوميةفالهوية؟الهويةتكوييمعننينقكان

الهويةيشكلانوكلاهما،الدينيتاريخهايعززهاالأصوليةوالهويةأفيشلامى

القومى،للتاردخ

لأن؟العالمفئمكانتهإدرأكفىيواجههاالتىالصعوبةيدبىكالفرلبأصببع

علىيفرضأنعلىقدرتهففدولأنه؟منهانفلتقدالعالبمعليالسيطرةزمام

علىقدرتهيعيدأو،سيطرتهفرضعلىقدرتهبهيسغرجعتمبرزاالإسلامىالعالم

نوعإلي،الشعوبعلىالتيالرةوهو+،مطلبهتحقيقأجلمناتخذ،العإلميةادعا

فاستعاروالحضارىوالثقافىالدينيالإسلامتاريخفيزيفال!قافىالضلالمن
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الكهنوقية،.كالأصوليةالإسلامورمى،نجها،الوسطىالقروفىظلاممنمصطلحا!

المقدش،الكتابيمليهما،ءوالق!تر!ولا+-فكنر-%لاالعقلعلىالوصاياوإجملالطوالانغلاق

جعلوا.أنهمغيرالمسيحيةكفثلفمثلهديناالإسلامداموما،الكنيسةكهنةيقررهوما

الاسلاملل!مى،ولا،ببلظ!ا!سال!نىخليمالجامعالبدلله!الين!اسبىالإسلابممدلول

القبروفيفأصوليةجملإجميهحا!بمبيلإ؟سلئاثم،عييىرسالةعلىإلابالميحية

.الإسلامأصوليةغيرالوسطى

-!/!--اءالدبمقرأطيلاغياب

الاخثجاجمظافز.تقبل!قىضعوبةيعانىغير-زيمقراظىسيأسنئمناخؤفى-.

فىلإ.يقلوطو"الغتص"،3إلىأ!حيلأئاالسياسىالإسلامالجأفقدالآخزفق

-+.!".ا--د!-."؟."+.الدؤلةتمازنجسهالذىالعنفغنفشروعيتهعدنم

للتيارألمتطركلةالإشلاضعئة+ابالجركاتيبختن"الذئ+العنف!أنوسئدرك-

-"لم".-+.!"ا!.الخكمنالتمالغالبفىتمارسة،الإسلامى

"التصنيفاتمجإلفىنفسهيقحمأنالسياسىالخطابحاولوعندما

3"اكسياسى4"ل!ش!غرفضنةب.بلورةإظار.مخاولتهففىالا!مور،بلبلةمنزادوالتسميات

عنأوظى"قضدشؤ2"ء-المصطلحانت.أسهـتخداميسىءن-2الأحيامنكثيرفىكان:

"تالفرنت.دن:أز،العربحن!البلادفىسواء-الإعغوسائك.وكانتتقصدغيز

8(يككتثنم!زك!ادي!8بالية-!و2مواقفبانهما-الإسلا!السياسى-6حتجاج-بؤاذر،ائفاتصف

،-اس!ث!أ..ا-؟ة-!.كذلك.ليسالأحرأنغلىوضوخ--بكلالؤاقع-

بالاستبذأدس-!1!بلإفإمشقالمقصونجةالنظرةتلضحهكماتهيئالي!والأمر"

عحجامةعنألكث!صفىالتعدديةإلىأدىالذى-الديمقرإطىالتطور-الديمقراظية.

"تجكنهما.*بأكماعإلمتتمنرتبطةتكونلاقدجفاهيرية.قوىوخؤدوعن،الظاهرةتلك

-فؤيأ!لمحخطبالتيلاخظتالىثكما-والتشزيخيةانمخليهالانتخاباتفىتتحول

فخ"ألجقاهيراتمحاع!ا3استطاعثالإسلاميةالجماعاتلأن؟الإسلامىالسياصى

!لاإ-.*!ص..وتتواصل

.ففزوئا-كان"دأئقاالأوطأق؟.لاالعريةحفى.الئ!ئاسىلمعئفظهورأننرىلذا

غبهت!اكني-ملغألبفئ-يدلالوإقعلأن؟فقط")الدييةالتياراتببروز-خطأ
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سواء:الجميعفيهيتساوىالذىالوجيدالشىءكانءالسياسىعالعنفأق:اأىذلك

دين،رجالأو،علمانيينحكافا،أو،معارضين!مسثمينأو،مدسبخت!نكافوا

"--.ة:!ة.إلخ-..يميئاي!ب،يبؤا

!معسبهراتحتىمخاكم.-التفتي!ثن"الكائولؤكيهمن"ابتدأءالعالم!!،وتاريخ*"\.

دائظا--.تحدذجمانتالتىهىالاجتماعيةالظروفأنيثبت-الستالينيةالحمل

*.السياسى1العنفم!توى

العالمفئئالياسيةالراهنةللظروفنقذيةدراسةإليهتتوصلاستتتاجأهمإن

جمعظم.فى-وبىاءهيبتتبر!وايلإينييإالعن!اسبمعليبمايطلقما1أنهو.الصريى.،

الذينخصومهاتقدمأن.تقف!لالتىابنظمتمإرشهالذىالعنفالأحبالغ-

بهذه-الأنظمةتغلبن؟وعندم!،الانتخاباتنتائجمواجهةلتجنبوذلكيتحذونها،

السياسىالإسلام0تيارأمامالشرعيةال!ياشة.الساحةإليالوصول،أبواب-الطريقة

لجمايةالقمع"لجوءها.إلىتبررلكىهالعنف5هذاممارسةإلىتدفعهفهى

كل+-!1كيانها)1(0

.السياسى!االإشلامنجف!وميدئخلإصعولة

يكتنفه:زالما-!السياسى"الإشلام.مفهوميخبميجاولةأنفيهشكلامما

عبنينفكولا.المششرقين!كأمنهج.طياتفىكامنهومامنه!كثيزةمصاعب

جملىتنطوى.*نضااليةلغةعلىينطوفي.بأنهالسياس!رتلإسلاملخطابالبسىءالتفير.

!لرىكذ2لك،الإسلا.مىالعالمفئ:ابتحديثلدعاةبالنسبةالتهديدأنواعمننوع

إلإسلامخطابفى.المتضمفةالدينيةالعجاراتأدط،المستثرقينبعضبلجهةالغرب

بالفشليتسممناخمنصبدر.للغربوالرفض،التحدىمننوع:هىالسيآبحي

الثقافية.والأزماتالشاسيةوالإحباطاتآلتنمحة!.الاقتصإديةفى
...-!،.ا...ورضهاليلاش-

لوي!ى.يرناردسعيدإ،واردمنهمالمفكرينمنعددقدبمالماضىإلجقكيخلال

*.المجالهذ!فىقيمةدرإسإب

الاتجلااتتعددمنناشئبالحيرةشعورفثمةالقيمةالدراساتتلكورغم

.بالجماهيراتصالهعمقالذإى.أثبج!النهضةحرب.فهناك....ال!بيابمىالحالابوتعدد

.زكرىلررين.دترجمة.برجافرانراؤ95صا!ود-دصرت.ابصىالإشلأم(1)
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ا(لأبىلىإمانةإاحتلتإمابرعانالتى.)وج!ة!.!!نقا-ذأ"االغنوشى"راشديرأسهالذى

.مدنى،عيإسمنظرهاجديد:بنايحاقيفي!!ااعترفالذى.النظام.معارضةفى

إييوراإلىالتظولفتءإعادةللىذلكءإدىكلالأربنهفىالمئهلمينوالإخوان

السياشيةالساحةقى.ايقوىترإفيدط.اتقييبراجملىقدرتها!الئلتك+القكوىالمركزى

إلاالسياسىالإسلامقييرو!!لأيريلإونلاالذينأويمئك-بهليويزد،العربى0للعالم

....،.الإيرإنجية"!إلئورة.منتالخاتجةا!تاريجية،الظرونج!منناية.ظاهرة

زول!كا؟كل!!!-الشيأسعوالإسلامالاضوثية"

العنف،.ألإنملامى"ملطرفالتثدد:تعنى-فهىالغربنظرفي!الأضبرليةأم!

!كتمتفىظويله"-سؤأءلقترتترد"ذظلتاء"كلها"أسماتلفث...الإرفاباخيراثم

البلدانقئاعلط!-!تصئاالتئألاضطرابات"لتصفالصحففىأوالمتخصضين

.*،ءأ!طح!-.-+*!.الإسسلامسه

ا!نظربم،اعقكريننولغف!المستشرنينبعض!لدىآلأولبئالدراشألتخلطتولقد

ال!حياشيالإئتلأمسلوكيآلهطبين:أىبينهافيما(خلطاوقغدراشتهالمفىالتأنيلعبم

"اهذ؟!بينتفضلأنإواستطاعضاالخلطهذاعنتراجعتالدراساتهذهلكنوالدين

ئبم/،أخرىناحمةمنالسياسىالإسلابموبينالدينىالإسلابمناحيةمنالاتجاهات

وبئزالفصلإ.بيغهتبميعدم!الإسلاملإدانةالحديثتعيدالغربيةالأبحاثأخذت

ملأجمثيترفىالفصل،ويتم،الإسلامىلئثيارالإسلابم.هيمنةعنالسياسيالإسلام

آقيلابتننمهبم(التعيير-جازإذ!)فالأضولية-والأصيرليةالبياسى+الإيسلإبملابينالأحيان

-أفي"الجذخل؟إلظنحجئي"الأصولمةوتعتبرالياسى(.بجدهمبرفيأفرغناهإذاابسياسى

اجا-ليإهذ!المستخدعبما،فىالمصطلحاتلكن،ال!!بملامىالتيالهـالموقفالأصلى"زالمنبع

امصيطلحيبتحدبم؟الواقعوفىجمليه!،متففاشيئات!بهونأنعناليغدكلمبعيدة

مماكثرإبمينييهالمؤسسهاتوعلماءالإشلامممثنىسلوكإلىللإبثمارة،)الأصولبة

بالبهتابيبتع!يوفيفهمالمؤسساق!،هذهخارفيولهممنسلوفيإلىل!شارةيتخدم

01..؟-الاجقهاد.يناصيةآخذينإلأجمنهايريمونلاأبذاوالسنة

إلى-مطلقةعؤد!5يعودأنالمرءعلى:الفكرةهذهمنالأصرليةوتنطلق

دعاةمقابلبىتجديدولأينقدلأيالوحيدالأساسباعتبارهالكريمالقرآن
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علىفيترتب،الماضى.إلىبعودةالمضمار-هذافىالامر-يتعلقاقد،"التغريب

الأصول:.اى-الأصولحهيينالحلطفىإفراطا-الأحيانمنفىول!مئيز؟ذلك-

كلوضينهاالإمحلامعلىالغربخلعهالذىالمجاصروالتيار4-الأرلىالإصلاميما.

ماإلاالأضوليينعنديبزرهالاالماضىإلىالعودةهذهولكلق،إنيةمايخئىء

زواأوليفييهيقولوكماالأصلى،)النقاءالىعؤ!قيمنإلموقفهقأمثلعليهينطوئ

يتعلرإذنولاالإمرال!عالئداولكن.،001)المعاصرةلش9الأصرل!ننعدوف!ن

وال!تقليدية؟الأمبولبةلر!كمبيرفرقيوجدأنهإلىبالإضافةهذاإصلاحى!بموقف

تحتوىالأصوليةأنوبما،سلبيين"أنصازاتفرزولامناضلينأ9تفرزالأصوليةلأن

)1(.ثوريةتكونقدفهىالمحانجظة-مجردأهميتهتتجاوزتغببي-مشروععلى

لموتجفالمثالىالنموذجلين.تفصكالتىالحدؤدف!.نإلسبعينيات)طاروفى

التيالحدودمعيتطابقنجدهالسياسىل!سلامنموذجوبينالإسلاميينالأصوليين

يحترمونالذينالإسلامعلماء.ونشاطالقاثمةإلسلطةمعارضىنشاطبينتفصل

إلىوالدعوةالأخلاقىالإطارلىنشاطهمحصرإلىيميلونابذلن-3السلطه

المغاصرة.في-الأصوليةبهتتميزالذى-السياسىالنشاطاستبعاد.دهالى.،الإسلأم

منظمةابطريقة،مجرد.الضغطحتىأوالسلطةأعلىالاشتيلاءأى-الغربنظر

15إبرازنريدالذىالفرىهووهذا.-...الاقتصادىؤالثاطيتولأها-منعفى

"النمياسىأ)تيار-الإتمعلامإلىالمشمينجميعأننعتبرأنالممكنمنكانف!ذاهئاور

يستمدوالكىالسنة1دهالىالقرآن%لىالعودةأنصارمنجميغاأنهمأى"أصوليين!

هذاف!ن؟الإسنلاميةللنهفةوالسياسىواسلاجتماعىالأخلأفيالمرنجعىافيطلأمنهأ

وبينما.4-األعمل!بائماليحبيتعلقفيمايختلفانكانالىانالاتجاقينهذينيمنع!"ألآقلأ

الإسلامتيارهئقبل،المعاضرةمنالارتياب.مؤقفأحياتا-ضولى-اا9المذق!بيتخذ

وتياز-الأصوليةبينالخذودا،التكئولوجية.ومظاهرفاالمعاصرةصزاخةالنياسى

الفكركاقنج!ذا:بابدولةإوالسياسةيتعلقفبماوضوخاكثرالسياشىافيسلام

الإسلامتيار.بهيهتنمهاصميمقىف!نهاالأدواتهذهمحليتخاملالأضولى

الفنرورية؟المزحلةأعلىمنهوالنلطةغلىالاستيلاءأنيرىالذىالسياسى

،..فاضلةمدينة2لإقامة

46-.الميرمىإبراهيممحمدد.الإسلايخةوالمألة،48صانابقالمرجع()1
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ميموإك!شلإ؟..صالقوبكلالكروا!حوا،

01!ئكالبةأ!إخيرةالأوتهفئفى3ألإسلإمالسياسىالفكرساحةعلى4جد

تلبس3هثرلإتمصطالحاثإطارفىبهايحفلونالذينقيمنعرضهاقممفتعلة

ةبين!لصواحما-،!ثوالفتنوالتحزبالفرقةتشتبطئلكنهاخادعةألب!ةظاهرهافى

مإبلظووهذءاالمعإصس،العربىالسياسىالفكرفىالإسلامىوالتيار!لحروبةتيار

ابغربية.افمانجمهمأنوشإفنيوكيرالإشلامىالعربىالتاريخيعرفهلالقليدىوغير

لهولاءقيبر،افيشكألمةهذهلاقتوتد،القومئالفكرعلىوغريبا،الإسلاعية

خدإبهابىآلجؤضرعبحدأثةانبها.رهمنتيجةودخيلغريبهومابكليهللونالذين

..اا-..-.ا!.،ول.العرض

ؤأالحقيةوالبواعثالثقافىالتزييفالإشكاليةهذهوراءينطوىبينما

ال!ريخيةوالخلمةالإسلاميةالعربيةبالثفافةالظنوسوءأضحابهالدىالوإضحة

قئلأ"مفماقثتمبينالعقاقىالنضالالئقافيةالاحةعلىفرضايذى0االحضارىلنصراع

هـيخل!إلإشلانم.ع!والعرنجيهالغربيةعنالإسلامعزليريداللأى!ودلتحديثالحداثة

!س!ظكاوكقإفنهالإسلاعئالعزسلى!المجتمعليعيشالثقافيةالتبعيهمفاهيمبدلها

مفإهيم-ائياتسةيالثقافيةويشوه،الاشلامعلىخصومةنظاموهو!الأجانب"حكم

-ؤيخصوصيتهاالحصا-كيةخاصتهتبرزسالتىالثابتةالخاصةوهىوالحضارلة

-،ت.الثقافية
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بالغةمهمةالحضاريةالهويةعلىالمحافظةامهمةتبدوالإطارهذاوفى

ليسوتعاليمهالديندراحياءهويه!نأ!بمبهونات!التمبكمنلابدولتحقيقهاالأهمية

حقوقويحمىالعدليؤكدسنلوكىنموذجبتقديمدأنماللقديمالتعصبمنطقمن

للعصر.ويب!تجيبالإنسان

!ال!م!الإشكالضتلكلمفاهي!ونعرض

.ت5،،!."!كلمبيكميلا!القوميلاوإاليئيمةلم-ا

الإمبراطورياتعصرلمفاهيمبديلةظهرتالتىالسياسيةالغربيةالمفاههممن

والدينبرالثقافغ.اللغةمخطفةوإجئاسبخزاقياتجملئ!عجناجيهاتمرفىكانجت!التئ

منوتفاعلها.الشعوبانجشجإمتحوقحوإجرفك.ولاوهىوالعو،ئد،ؤ،فيغ!ر)نجا

م!قيعتبز!القوميةففهؤمسقوط!ايعدالفزبقأضلالفكز..إلياسىل!وجهبما.نعلرا

عصرقينممنقيمةأنهبهلا!.شلقيعنئوهذاالاشتناره..البربية!أعقمربوأكيز

.المواجهةقرنوهوعشرا.لتاسعالقرقملأمح.يعئبز-عنأيضاال!ياشية"و!ؤثالانشتنأرة

وتجاريا.عسكريا.ايرستعماريالنوسعسإلىطريقهنجدأحيقؤالفرئت-ي!سلإنمبين

-الحركة-القوميةنسينيصنعالعربدآلمفكرينبينقعل!؟ثقافىردفذ،.لأاث!ألمجهة.أيقظنت

المعاصر.الإسلامىالعربىالسياسىالفكرتاريخفي

عصرلانهيارفعل"ردظهرتالتىا.لمفاجهممن!القوميةممفهمكانررلاا.9

بهاتمرالتىا(جداثالأفجل.ردودبتشكلالإنجرهوكثكلفإنهالإميرإطمريالت

لدأت.الع!ثبرينالمرنأوإئ!فيالجخمانيةالإمبراطبرريةالبثهجرياثأ،-.جمعد-تدهوبى

لأجبى01المستعموذلك!مداسنتقلاله!..ب!اتحمىكجبزجمةتقحإ،!إلىدإلقؤ.ميةالثخويق

القومية.الحزكماتثطورمعا!هومهن!اتطؤرثضنم.؟و!فطتفلد،لوطية،وتحاف!لمحلقئ

كما-.،صا!فناريةونجأففنليتفا..الأمممقتميز+أمة.عنيعبرمكتقدأر!شيماشتيا.اصبححتفى

غدىحتىبالحبالجياشةللعواطفومثيراوالوطنيةالوطنمعنىطياتهفىيحمل

حسرتهحتىالقوميةمفهوممنضيقتتياراتفظهرتالوطنيةمفهوممعجرادف

بالقوميةفنادىالعاطفىالحببهذاالكتاببعضوتاه.الوطنيةبوتقةد(خل
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التجزئةتياروقغلبإلخ..التركيةللامؤهمي!تقليداوذلكوالغراقيهؤالمصريةالسؤرية

أراد،لذىالاستعمارتدابرألعزبية"وفقالومحدة.بمعنى7القوميةثيازعلئالإقلينية

السماثمنأصبختالئى!لغربتئة!وطنأجزأبينافيقليميةالفواصلإقامة

"مفهؤم.فىالتخبطبدأ-الأقفيمئبالاشنئق!كالدولفرحةوفعلإيكلاله.ءالجوفرية

م..العربية.ؤالؤحد،،والاسلام،القومية

-(4العرييلاوالوحدةالقومية-02

بمفهومالأخذيجوايمل!العربىالقومىالفكبربدأا،ولىالمعابيةالحرببعد

فىوفرتالتى0المثنبوبإ4)قليميةبمعنىوليسالعربيةالوحدةبمعنىالعربيةالقوحية

بمعناهامفهبويرإلقوميةحوليالنقا!ثبىاحتدموقد.ابعربالكتاببعضأذهان

الدين،:!ؤحدة(فىاخلإةآصرةتجمعهمالتىالشعوملامنعددايضم.الذىالواسع

،الأصاسىيجيوو-%لتناقض-احولالنقاشهذاواشتدإلخ..الثقافة،التاريخ،اللغة

والمصريةالتركيةكالقوييةالأفقضيقةحركةفالإقليمية.والإقليميةالقوميةبين

التمابيلخمنوالانسلافيالانفصاليةتهمداخلهافىتحملهىكماوال!ورية

الشمعوب.،نجيرهدتئكوجدالذىالإسلاموحدةعنوالانعزالالقوميالحضارى

الث!فية:القضايا"وأهمالعقيدةبشأنالمسلمينأفكارخيوطنسيجوبلورأسسوالذى

والعربية.الإسلاميةالأممعندوالسياسية

الجرب0يستطيعولاالعروبةأحيااالذىهوالإنسلإمإنالقولنستطيعهنامن

سير!انمصادبى.الحهعثيةكأهمالإسلامإعلاءدونوالعلوالس!موهويتهميمنحواأن

بلمضاعروجمثر.-الهاباالقرونخلا،لالهؤيةوحدةأساسعلىالبواعثأقوىوكان

،لعربية،لملإمةتوجدتظلهفتحت،والصليبيينوالجبولالتترغاراتدفععلى

(ء".،.الإصلاميةوالأمة

بهانادىالمقالطما!ول-الثقاقيةظهرتالمربية.للوحدةالمشاعرالهابظلوفى

بالتراث.إخأطةعدمغنينمونجدلكائفبمنطقتعنىالتىالعتربالقوميؤن

بالرغثم-الإسلامإنثثؤلىوا!لثاريخالإسلامتناقصمعكوسةمقولهوهىالحضارى
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فنإدواوبلغتهمالعربعلىنزلأنهإلاالشعوبلكلومنابسبعإلجىديقأنهمن

ثمةتنافضلاايعربياديناالأولىبالدرجةبواعتبارهالإسلامفىداالشفجة"بحق

ىأللإيلإمالعربيةايهويةتكيدإلى.النهايةفي،ليضلالعربيةوالقوميةالإملابههبين

معيترابفيفهووبالتالى.:ابخا.صثرشمأيبالذاتالعربأهلببهننبزلىأنهب

المعرقية.والعصببةإبقبرمىوالثعضبالعربيةبالبيئةمحددإنهحيثمنالقومية

بعضإليهانحلىر3الذىالفهماوسوءالفكرىالتطرفمننوعشكولاوهذا

علىللقوميةفهمهمهوهذا"فىأوقعهموالذى،ل!سلامتفسيرهمفىالقوميين

على"أساساترتكزالقوميةبييئما،بيئىدينالإشلام.أق*0وعلىعرفيةعنصريةأنها

الخياة،فىالأساسيهوالمصالحوالروحيةوأنتازيخية!والأدبيةاللغؤيةالروابط

هو..ذؤ%نماؤلا.القصبيةبالعرقيةولابالعئضريةيعئزتلا!ج!هزةقئ3الملإسلا

التقوىهى.الانسمانيةتزفيالتىالإسنلام0-فى"الأتساسية-ؤالرابطةشموليةطهيعه

".".ؤعالمية".أبديةاكمسالة(لإنسانيفإليهوحاجة

يذخلواأن!أرادؤاالذينالعرب*الفؤميينبدكب-تغفقالجدلنئالمكلقهذأ.+وعلى""*

لكن9لنممودفهمف!ن""بالعرويي!ن،-يسضؤنوفم-ا!ذلنله.،أتشمئفادظيرمنالاسلأم

.الإسلا.مقىتث!خصقكقيمة*اظتنملقزوبة3-تغظيماكا.لأسلاتمتغزيففملأفىمؤنهغا

"*ا.-"خولهيختلفت2لمؤمية"ىألذىمموضؤعالتفنمو!ؤغمفئئلاتم!فيلملم*ق.أئ

منظرىأغفبأن"اقيشلأم!ا"فىالسياسىالفكرصاحبعنايتأحمدورى

منكانوا،"-وستوا.غير-المطقيرلمفقأو!المننمينفقكائواسنواءزإقزنجيةالقؤخيةا

الئمطة،هذهبتثمأنيفكؤقبيمفماار!.الفصكأنصامنو01لديى"،السيالسةوحمت!اإأئصاز

كدين.الإسلأنميعرفون02حتز،خة.أئهم.التنهفدعلئخريضأن،نجففقفمنج!اكوفي

بهذاشك.بلاتزحىأعمالهمفإنذلد*ومغ،منهنمالعوق.ءخلار،لب!ثراؤليس!لكك

1.أبطاللأوؤصورةفىالتقريبوجهعلىظهرقدلمج!!الرسولبأنالقائلالمضمون

..رايتهتحنتالجزيرة.شيبهفى-بالعربيةالناطقينالم!كاسنكل:وخدالجربيةالقبرمية

،لإ"ينى،أمحةحيهمفترقىالعربالقرميونإمت!حالتفسيرلهذ!المطقيةوالنتيجة

4!-العر!،.الوعى)عزةجمفترةو)قي.الإصلامىالتا!يخمنكسلسلة
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الدقةضئناهـان-العرببالقوميين9(ةخا*صن.لمسلإ-مالتفيرهذاأنواضح

أوالملمين0منكانو)سواء-؟نقشقتم،يعتبرون.الذينالعرببأولئكخاص

تكمحققلم(عربية)يأمة-شىءأ!وكثر،*بنضءأىقبلمرتبطين-المسيحييق

كذلك..الإسلام-الملتارييئ-فركطةتبهعؤةيعرفها.التىالعربيةالأمة،لأن،الآنحتى

ظهورإلىالبيئىبهألثئكلوتضنطيرهالعربية!للوحذةالقيالةعنالإسلامتنحيةأدى

الأهواءالغالب!.تهجمارضةنجيهى-والتىالتفرديةوالانفصاليةالإقليميةالنزعات

أتاتوركيدىإلإشلايم،جمبىتنحيةوكان..الوحدويةالإسلاممثلعبىتغلبت

التركيةاتجشخصيةفيئإضبعافهأوجذورهمنالإسلاملاقتلاعالموفقةغيروجهوده

حيثالصراعخادتصاديمفىأوقعهعليهالعلمانيالغرلىالتراثإعلاءومحاولة

اتمجتمع.ترابطفىإليهايستندالإسلامعنبديلةجوهريةوشيجةيجدلم

ول،ولأسلاموالعرويةالقومية-3

من!القوميةللحركهةملازمانثبأفمانهالقضايالتلكالإسلاميينتفسيرعنأما

هملبقوميةابىينئابتفسيرروادوكان،العشزينالقرنوأواثلعخمرالتاسجالقرن

سدونللقوميةالقبرميينمفهوميخالفونكاتوا،الإسلاعىالتجديدرإيةحملواالذين

الدعوةناصروا،إلذينإننجير.،للأشلامالعألمية،النقرةتخالفأنهاأساسعيىتردد

للاستبدادمناصرةإبوقبتفى.نمبنأنهايرون.كانواأنهمرغمالإسلاميةالوحدةإلى

منإلإكملإم!فهميجسنراوللنم!الكيقللقرميينمخالفةالوقتنفسفىفمانهاالعثمانى

التويينجيةالأطيماعضدجبهةتكبرنإسلاميةوحدةيدمايةاعتبروهاأنهمغير.جانب

نجير-إن!*خلفطبم.،بغيرهوجودلياتكنلمالتىالإقليميةالاستقلالاتوضدالغربية

ظهورعلىض!جغمما.،العمليةغبرالاختياراتدائرةإلىبهزجالإسلامحول

،تارةالأجنييةالسيطرةمقاومةباسمالإقليميةوالاستقلالاتالانفصاليةالأفكار

تارةعببماايقوميةلمملالإيبملإبمنبثمويهعلىدابواالذينالعروبيينالقوميينوتعصب

عنللدياعالمشاجمرلتحريكوالعاطميةالعلميةالمنابعالإسلامفىفإدط،أخرى

الإسلإمى.الوطنبلفحسبالعربيالوطنليسالاستقلالقدشة
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كانالإسلاميينجمنونقإدهمبين--القومييناللإائره.إلجطلسمإحةر.على.

التىاالفاسدةبمقولتهاتدخل،.إنرأتإلتىاالإجنجة.جملمنال!علمايخون.+يسخفيدون

لي!ن!الإجمبلإابمإنعنهموعابا-لدليلة.ايمين+يخق.فصلوهئابغزيبمنإستعازتها

-المقوجميين/ازربن!دؤافيقد.،قومي.!افرو-7.بىجرخ!ف!.أوقعهماما.وهذاجمأثةددين

-01....:والقوميةالإبملإ.م.بينالقإهبماقابخليةعدممنوا2و:وا

:إ.+..4والإسلامئئ..ةالقومىالتيازالعرودئ-4

حينوذلكوالإسلامالقوميةمفهوميستوعبالقوميةنقادموتجفسأخذثم

فالعرب؟القومياتتحتهاتندرجالتىالاكبرالإطارفىالإسلاميةالوحدةجعلوا

مرتبطةالاقوميةكانتإذاوخاصةا"لإسلانمفىالأخوةبرباطمتآخوءنوالعجم

اء011بالإيمان

الذى،نمتغربالممباث01نجيلبيقالمصريةالثورةعصرفىالنقاشاحتدمثم

الدينانترىالتىالغربمقولةوفق،ةالعربشبب.تأخرءهوالإسلامأنيزىكان

تنتقلبحي!الاالماجدفى.بحبسهنادوالذلك+الزجعية.حعمتكإتفعانمبشكل

كأىليس!4الإ*سلامبيتما،وال!ثعب!يةالثقافبةوالمؤسنصاتالمجتمعساجةإلىمباذثه

الغلنم."ما-!يعاد!.الإسلامنفنومنليش:فىإذالغرفيمقولةعنيهينسحبرلادين

أوروبافىالخفتيشمحاكم4عضريشابهعصرعصورة،فىوليشوالفكرو،.!نظم

خلافمعنىالافربئ.الإسلامى.لترآثهم"لجهلهمإلا:منهنمذلككانوثاالوثممطو

وإبداعهأأمتنانفضة"ارتنظت.الفربىألنضوذفيفنىوالدولةإليهن-بينالزفي

"++والمجتمع+*.الدولةعلىالشزيمة.بهيمنةالحضتارى

القومي-بانجتيارفبرتبطةكيرنفسفا-أنهاعنتعربلكى.اتمق!ترئةوالثؤرة

فى%سلامياتفسيرا"والاقتصاديةالانجتماعيةالبرامجتفسركلى.آنحرصتالعلمانى

عرقيا.مفهوماكونهمنالعروبةمفهومالإسلاميونألنفأ.دثورئمالعروبه+.نغمة

عربى،فهبرالقرآنبلغةنطقمنآكلالث!ري!للحديثوفقاثقالىإلى.مفمهؤم

عنتنفضللاالثقافيةفالعروبة،والإنسانيهوألعروبةوالعرؤبةالإسلامبينفساووا
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ولاوالجروبةالإسلامبينالعقائدى.للتعارضمانعاالتفسيرهذاوكبانالإسلام

.بجرحأيهمايصيب

يزل"لنموالذىؤافيسلامىلغزؤتى3:التيارينبينالمتعاثرلةالثنائيةوظلت

خوازعقدالعربية(لوخدةذراشمات.اشثطاع.مركزحتىأظرافمهمايحكمالصراع

كتابفىبيئفضاتجطغئنم."ندوة،3.فىا!عيارينقنحمثلئ:رفطإليهدعابينهمافكرى

فىالمكتبجمديرعوضأمحسنله،ء.قدم-الدينىالقومىالحوار9غن!اقتحت.أصدره

عشراتخلإلىالفزبيينالساحةتشهدلمأثمعاديةالثنائية50هذبأنبقلهالقاهرن!

التيارين:بينفىلمبرإجمنللسأمدهاثارةللحنقأبعىسياسيةظاهرةالأخيرةالس!ين

فغالبميبية"يممعات:السا!وفىايعربىل!ييابىالفكرفئوالإسلامىالعروبى

-ايمكبيرالتخالف-أركعافي.تداعتالقطريةالدولةاظكفىالكبيرالعربىوطننااستقلال

قاسسريخانالاشتقلالأ،قضيةي!اند-الذىالقوميةوالقوىالإسلاميةالقوىبين

فمتداتم،،.جصراعإلئتحولتخلافاتالتيارينعنالمعبرةالسياسيةالقوىخاضت

)قضغحربيةأيدي!لوجيةإلىهذاترجمماوسرعان،الفهمعنونججز،وقطيعة

تناقضا؟وتخلق،مفهومةوغيرمنطميماغيرثنائيةفىالعروبةمواجهةفىالإسلام

با.الأخريدونمنإحداهماتتحققلاغايتينبين-مبررغير

بينهفاالصرغقضيةتطرحند!ةفىالتيارينجمعإلى-الدعوةتكنولم

خوارإلىالفريقينجمعفىوهناكهناالمتناثرةالدعواتتمفلحفلمالسهلبالأمر

دعوةحتى!جاءتبينهما،إلفجوة3تضييتنإلىوبدعو،القطيعةأسبابيجلىجاد

لديطييةاستجابةووجدتالحوار،هذاعقد.إلىالعربيةالوحدةدراساتمركز

منذنجوعهمبنبالأا!ا9يعدلقاءفى،والإسلاميينالقوميينالمفكرينمنكبيرعدد

)1(.السنينعشرات

ت!*ء..(:،همالعملاوراققدمراالذين)1(

عإبدمحمدالدبخانىصدتجيأحمدالمجد،.أبوكمالاحمد،الدوريإلعزيزكبد،الئرىطارق

.الناكوعمحمدمحمود،مغيزلجرزفالسيد،رضوان،الجرى
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-الدعؤة.أوراوتقولكما/-أنههوالحوارهذا.إلىالدعوةمنابفدف0وكلان

يت!ركرالعربىالوطنفىوالدينىالقومى:التيارينبينمباشرلحوارالآوان"أن

يفرقوماالتيايىبن.لين،.هذينيجمعماوتجديدأسإسيةبصورهقصبايإ/،المشقبلحول

لكهرحدبربىضع-التيارينبيبنفكريةجسورإتجايةأجلمنذلللاوكل....بينهما

ء.لعنهما،يهيضهاالمفتعلليالبياسيةالفكريةوإلمجاركإلخلافاتمن

"الديئى،سمفهوميحددأنالحواراهذامقدمةف!يكولىأنالضربرىمنوكان

الدكتوروهسوبورتةانلشازكيتالأعضاءأحدإليهما.أش!إروذلك"!الإسلامىمن

الحوارفكرةيتقبلواأنالإسلابيينعلىكاذإذا:يفول.كتبالذىالسيدرضوا"ن

قائمةمنيسقطأنينبغىآخرتصنيفاظن..العربيةالحركةنجمائلمعوالثلاقى

الأعوامفىتكزرممثرطوهوللحوار"العربيةالوحدةدراشاتشزوط-مركعز

المتيارتسميةبهوأعنى.ا"رالحضإلىالمركنزدعوةورتة-فىحاضزا.زالوصا،ا.لأخيرة

إلىبالنسبةفالإسلاممسشنيرا،يكرنأنعليهوا.لاشتزاطالدلنى!عبالتيارالإسلا!ى

حمىالأمةلهذهالأساسىالثقافىالمكونأنمها3شدأ!لين،العربيةالالأمة.

.-ا.نا16

سيأسىكيانقىالتبلورإلىيطمحتاريخئأثقافيامشزؤعاأمتنادامتوما

إمرايصبحرالثقافةالتاريخفى.الأحةلهذهالساحقةالغالبيةدين.تجهيلفإدنواحسد،.

/ر.ء.ءمقبولىغير

إلىماسةالحاجةأنعلىالمجدأبوكمال.أحمدد.كدهذ،أ-المتطقوعلى3*

التيارينجهؤدبتوجيهيسمخنحوعلىالتيارينبينالعلاقةتضبطضيغةإيجاد

مأزقفىمنفماأيايوقغأندون،والمسلمينالعربئمحالخيخدمتوجيفأ

.:فقالقذاعمقبلبجداالبثبرىطارقيكنولم،وأهدافهمقوماتهمعالتناقض

إلىنطمحإنما،التي!ارينهذينبينفقطللتعايشصيغةالجادنبغىأنناأخاللا

للمشاركةصيغةبالأقلأوبينهما،للتلاقىصيغةتقومأنوهو،ذلكمنأكثر

بينعداءيقع-أنمنكراالدجانىضدقىأحمدوكان،الطويلىالمدىعلىبينهما
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ظهرأنمنمذبينهماثمييزاتعرفتكنلئمالعربيةفحياتنا:يقولفكتبالمتلازمين

..ج!خالضمهمدولهاولوكؤنواال!اريخفىبهولوحدواالعرببينالإسلام

و،!سلامالعروبةبين"العلاقةوأنالمفتد.،أمتناتاريخفىبالإسلامإقترنتفالعروبة

القبهؤينالدورىالعزيز.اعبدةد!اعمه.تناولتجمماوالترابطوالتكاملبالانسجامتميزت

بينهفاالمفثعلالاشنتباكفكجملىساعدمماوذلكإلخ..العربيةللأمةالتاريخى

الزؤيهةفىحفق.توازن.نخوعلىالتياريق.ابينالتلاقىلحوارقابلفكرىجووتهيئة

.-/ا.الحوارقضايامعالجةونجىالهدفوفى

والتفاهم)التقاربصيغة-5

كانت،والإسلامالعروبةحولانقسمواالذينأنهذاعلىيشهد

خارجةللخلأفالموخبةالأسبابوأنبينهما،التناقضبنفىتذهبتفسيراتهم

الغربصنعة.فنإنما.هىمشكلاتأوخلافمنحولهمايثارماوأنعنهما،

رالإسلاميينالعروبئنبينالتباينوجوهاستغلالعلىدأبالذىالأوروبى

هذهوحدة-لجارب،يزاليولا،كانوأنهبىاغراضهمصالحهخدمةفيوتوظيفهما

بالنسبةصثمكلة!افيليبب!وأنهوالإسلإآباسموتارة،العروبةباسمتارة،الأمة

دونمنتاريخالمهلجروبةوجودلاوأنهالإسلامىالمجتمعفىالمسلمينغيرإلى

المشكلاتلكن..الإسلامدونمنحضارياللعروبةرسالةلاوأنه،الإسلام

فىتظهرالإشكاليةوهذه،الاتجاهينعنالمعبرةالسياسيةالقوى.بينتكمنالحقيمية

والكتلالموئمصالحمجمؤعةعنالسياسىالتعبيرفىتكمنالتىالعلاقةتوتر

ميجمعالذىالعجزوكان.الإسلاميةوالدولالعربيةالبلدانفىوالأحزابوالدول

بخطواتيقؤعاآريشطيعالمحيثبينهما،للخلافإثارةأكبرالتيارينبين

اختصر!وحين،ابحربيةللقوميةنظريةصياغةعنالقوميونفعجزإيجابية

لوجهوجهابعفيهماأمامووقفا،الشريعةتطبيقشعارإلىالإسلامالإسلاميون

ذلكبعدمنقلوبهمقستثموالعنادبالخصومةالإيقاعاحتواهماحتىيتنابزان

ر0003حربافأعلنوها
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.علىالتكيدمنها:كثيرةوهى-الدينىالقومىالحوار-هذامزايامنوكان

اعترافوضرورةالعربيةالأمةمفهومفىالإسلامىبالبعدالقومييناعترافةضروس

حتميةأدبيةمجاملةيكنلموذلك...!الإسلاميةالعربيةالأعةبخيقةالإسلاميين0

.الندوةلنجاحيرجعالتأكيدذلك.كان)نما،أبربيةندوةجامج.فىحوارفىايتلاتى

نلأاطليتحددلذاتهئقداتياركليقدمأنعلىتركزأنتنىلمإلىورقتفا.!اجمداد

أفبتاالطرفينلكن..سهلاذلكيكنولم،لايختلأففجوإتوتضييقالاتفاق

مراقي.أىيتوقعكانممابأكثرحسابهاعلىوقدرةالذاتمواجهةفىشجاعة

يظهرالعيوبعنالكشفف!ن،النفسفىثقةعلىيدلالذاتحسابكانلماذا

معالجتها.علىالعزم

منها:(لذاتهنقدهالقومياالتيارفبدأ

الإسلامى.العربىالغراثعلىصكافبشكلالا!لاععدم-!.

الإسلامى.،لتيارمع4.بالحواراهتمامهعدمب

وثوعجينهما،فيماالتعاونمنبدلاالفؤميةالأحزاببينالتزاحم-

الطائفى.الثراكفىبععها".

التقد!الذاتى.ظياقي-

فكرية.أمراضنكنذللثصاحبماوكعلمعالسرىالعملإلىاللجوء-!د

عدةفينقلإهعنوجمبر.لذاتهنقدهفىشجاعةالإسلامىالتياريقينولم،9

*ب،أملاحظأت

..الاجتهإد،نقمن-

..تىلذالمالنغدغيأبذ:-.*

بالحوار.اقفامهعدتم-

العصر.لمكاصبالرفضغلبة-

http://www.al-maktabeh.com
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فىالتد"رجرفضإلىيؤدىالذىالإلمح!ملامشمزللمبدأالخافىالفهم-

!..اي!ضلاخ

والعلمأنيةالقؤميةبينلملفضلإلىالدعوةعلىالإسلامىالتيارركزولقد

قدالقوني!ينبغضؤأذأةكالظت01القوفىالموقفعنمنفصلمؤتفالعلمانيةلأن

.قيأملا،-رباطا-فئطقيايضموأأق-حقهممنفنيسقوهيئغالىيض!ؤهأأنأختاروا

علاقةفىكفذهبنوالعننالحثة،الثقافةوحدةعلىقائمكتجمع"القوميةبيق-له

فىالمشاركةعقالكف"إلىالقوميين،الإسلافيوقدعاكماوالعملبالفكرالدولة

بعيداعربيةنقافيه؟التتصوريصعب،!!إذوحركةثقافةبالاسلامالتنثمهيرحملات:

.-.الإسلاميةالثقافةعن

المفاهيمتوضيحضروةعلىالتركيز:التيارينبينالإتفاقرصيدمنوكان

والانقطاعالجفوةدازالة،الفهمعلىيساعدلاالذىاللبسلإزالةوالمصطلحات

علىالحرصوتأصيلالفكرتجديدإلىوالحاجة،مشتركةأرضيةعنوالبحث

.الذاتبناءإعادةمقدمةفىوذلكالحديثالفكرمنالاستفادة

الحوار:عليهايقومالثىالمثشركالعملقضاياومن

للقومية،نقيضالي!والإسلام،الإسلامفقيضالقوميةاعتبارعدم-

تماما،الإسلامىالتوجهمعيثشركثقافىبعدلهاحركةأنهاعلىوالاتفاق

وهو،دونهيحولأويمنعهعاالإسلامفىلبستجميعيابعدالهاأنكما

العروبةأرضوأنأديانهماختلافعلىاثمشركةالثقافةأصحابتجميع

بينهما.خيارولاالإسلامأرضهى

الأمراضأحدباعتبارهاالتبعيةقضية:اثمتركالعملقضسايامنكذلك

واقتصادىممياسىالحاقهىفالتبعية،العربىمجتمعنايعانيهاالتىالأساسية

وينشئ،حديثةصيغةيتخذالذىالعقدىالثقافىالإلحاقذلكمنوأخطربالغرب

لنا.والتابعيةلهالحاكميةبعلاقةيربطنا،والغربشعوبنابينوثاقا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لأنعضويةعلاقةوالإسلامالعربيةالقوميةبينالعلاقةتأكدتهنامن

أصليةثقافيةوكقوةالعربيةللقوميةأساسىمحتوىهول!سلامالحضارىالمحتوى

العربى.الشعييالوجدانفىمتعمقة

.ناجحاثقاكياعفلاالدينىالقومىالحوإرندوةإصدارجاءفلقدوبعد:

تبلظبإدبياثالم!هم!نمنثقافيةمتابعةإلىيحتاحجادا،الجيرارفىوأسيلؤبا

نحواموفقةبداياتلكانتوبدراستهابه!اثعقفون4ولوء.اهتم.المفتيلةالإشيهالية

العربىالفكروحدةلبناتدهارساءالعرب!الفكرصدعلمنجىالجادةالخطوات

ألحوإرورقةبدأتها*حضارىم!ثروعلصيغةوثاملةواحدةورؤيةالجديداالإسلامى

ا،.الدينىالقومى

11

صلىا

http://www.al-maktabeh.com
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